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Financiële Diensten Mijdrecht
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Huwelijksjuweeltje met
een Portugees tintje
Mijdrecht - En weer is het raak in
de juwelenreeks van huwelijken. Dit
keer zijn José Camacho en zijn Maria Camacho-Marcellino uit Mijdrecht de gelukkigen die op 30 december aanstaande glans geven
aan hun diamanten huwelijk. Omdat deze datum organisatorisch gezien voor burgemeester Maarten
Divendal niet goed uitkwam, maakte hij dinsdag 20 december zijn opwachting bij het bruidspaar om hen
te feliciteren en nam voor hen tevens een cadeautje mee. Eerder
was er namens de gemeente een
mooi bloemstukje bezorgd. Het was

voor de kortgeleden geïnstalleerde
burgemeester voor het eerst dat hij
in die functie een jubilerend bruidspaar bezocht. Hij deed dat op zijn
gemak en voerde in een ongedwongen sfeer leuke gesprekken met het
bruidspaar. Anderzijds was het ook
voor José en Maria de allereerste
keer in hun leven dat er een burgemeester bij hen aan huis kwam. Zij
bleken er zeer mee vereerd. Evenals met de felicitaties van Koningin
Beatrix.
Zestig jaar is heel wat om op terug
te kijken. Bij José en Maria kom je
dan al gauw terecht in hun land van

oorsprong: Portugal. José werd op 5
juni 1929 geboren te Lissabon, waar
Maria op 9 maart 1928 te Loulé in
de Algarve het levenslicht zag. Op
30 december 1951 werd in de geboorteplaats van Maria het (kerkelijk) huwelijk ingezegend. José was
zeer actief bij het Rode Kruis in zijn
land en Maria was verpleegster. Zij
werden voor hun werk en inzet enkele keren gedecoreerd, waarvan
de versierselen trots aan de burgemeester werden getoond. Uit het
huwelijk werden drie zonen geboren, allen in Portugal. José vertrok
met Maria in 1965 naar Nederland

om er te gaan werken. Dat deed hij
eerst in Amstelhoek bij het toenmalige chemische bedrijf LPW. Daarna kreeg hij een baan bij de KLM
waar hij vanaf 1970 tot 1994 heeft
gewerkt. In dat jaar ging José met
pensioen. In zijn werkzame leven
was hij fanatiek lid van de vakbond
waar hij ook goed voor zijn mening
uitkwam. De kinderen kwamen in
1969 naar Nederland en werd het
gezin herenigd. Inmiddels zijn er
drie kleinkinderen die in Nederland
zijn geboren. Van meet af aan heeft
de familie gewoond aan de Hertogenstraat in Mijdrecht. Daar behoorden zij in 1965 tot de eerste
bewoners. Hun woonflat grensde
toen nagenoeg aan het weiland. José vertelt dat hij Maria 62 jaar geleden tegenkwam in Lissabon tijdens
de viering van Oud en Nieuw. Het
was meteen liefde op het eerste gezicht. Volgens goed Portugees gebruik zijn en worden alle tussenliggende hoogtepunten in huwelijksjaren breeduit gevierd. Dat gebeurde op dinsdag de 20e ook als
een voorproefje op de 30e. Maar dit
keer voornamelijk omdat de burgemeester langs kwam… Het was een
weliswaar kort, maar geanimeerd
samenzijn in een gezellige Portugese sfeer met overheerlijke traditionele hapjes. José blijkt niet alleen
een man te zijn die zeer actief in het
leven heeft gestaan, maar bovenal als hobby verdienstelijk blijkt te
kunnen tekenen en schilderen. Op
de echte huwelijksdagviering wordt
er in besloten kring een feestje gevierd in een Portugees restaurant in
Amsterdam. Al met al feliciteert de
redactie van de Nieuwe Meerbode
het bruidspaar van harte met hun
zestigjarig huwelijk en wenst hen
veel gezondheid toe voor de komende jaren. Zo het er nu naar uitziet kunnen er nog best een paar
huwelijksjaartjes bij en dan kom je
terecht in de groep van de ‘briljantverdieners’. Volhouden dus!

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

INFO@FIDICE.NL

0297-273037

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

EindEjaarsknallErs
16 t/m 31 december:

Tot € 2.000,extra inruil!
op voorraad auto’s.

w w w.v a n k o u w e n . n l
TE KOOP
mIJdrECHT
Kievit 14

Ruime en goed onderhouden 5-kamer
DWARSKAP-HOEKWONING met
parkeergelegenheid op eigen terrein,
riante achtertuin en praktische
voor- en zijtuin.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

De bovenrand van de foto toont het ‘slingertje’ van het fietspad langs de Groenlandsekade. Dat komt nu uit op de oude inrit naar het voormalige hotel en de rotonde voor verkeer van en naar de A2. Dat levert gevaarlijke situaties op.
(foto: RWS, collectie P. Boele).

Aansluiting fietspad
Groenlandsekade in de pen
Vinkeveen - Onlangs werd het
kruispunt van de N201 met de aansluitingen op de A2 bij Vinkeveen
afgerond. Het ziet er allemaal keurig uit. Echter, een adequate aansluiting van het fietspad langs de
Groenlandsekade richting N201
werd daar het kind van de rekening van. Vergeten of kwam het niet
in het bouwplan voor? Feit is dat er
voor fietsers en voetgangers soms
gevaarlijke situaties ontstaan. Daarnaast kan het gemotoriseerd verkeer niet snel genoeg doorstromen
vanwege verkeerslichten om fietsers en voetgangers gelegenheid te
geven de drukke weg op het kruispunt over te steken. Voordat het

kruispunt en de aanleg van de verbrede A2 werden aangepakt was er
een fietstunnel. Een bewoner van de
Vinkenkade, Pieter Boele, heeft zich
tot op heden steeds ingezet voor
een verbetering van de aansluiting
van het fietspad op de kruising.
Over de betreffende problematiek
heeft deze krant in juni dit jaar daar
aandacht aan besteed. Toen kwam
de vraag aan de orde tot wiens bevoegdheid het fietspad behoort om
een goede en veilige aansluiting op
het bestaande fietspad langs de
N201 bij het kruispunt te realiseren.
Nu komt het vanaf de Groenlandsekade uit op de oude inrit van het
voormalige hotel De Résidence en

de toe- en afrit van de rotonde met
verkeer van en naar de A2. Behoort

de uitvoering tot de competentie
van de gemeente Stichtse Vecht, De
Ronde Venen of is het toch de provincie? In oktober heeft de inspectie van Rijkswaterstaat de situatie in
ogenschouw genomen en gezegd
dat een oplossing niet moeilijk is.
Senior beleidsmedewerker Verkeer
en Realisatie van de gemeente De
Ronde Venen, de heer Martijn Plukkel, laat weten dat ‘ondanks de intenties van de gemeenten Stichtse
Vecht, De Ronde Venen en Rijkswaterstaat het in 2011 niet mogelijk is
gebleken het fietspad aan te leggen. De reden hiervoor is dat er niet
voldoende financiële middelen beschikbaar waren. De partijen hebben onlangs nogmaals uitgesproken zich te willen inzetten voor de
aanleg van het fietspad en om begin 2012 – in het nieuwe begrotingsjaar - wederom de benodigde
financiële middelen trachten te vinden.’ Aldus de beleidsmedewerker.
Dat heeft dus aandacht. Het is nu
afwachten wanneer de mededeling
komt dat de middelen er zijn om het
fietspad een (eigen) vervolg te geven tot aan de kruising.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
Fitness
nóg goedkoper!
GEMEENTE
dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Just
F tness

®

Mijdrecht

Onbeperkt sporten
7 dagen per week

Doe de gratis Verzekering Check
U krijgt advies op maat over uw zorgverzekering
via www. zorgenzekerheid. nl / verzekeringcheck

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Rendementsweg 10a,
3641 SK Mijdrecht,
Tel: 0297-769134

5
9
,
5
1
€
eken

per 4 w

Boven Seats and Sofas

www. zorgenzekerheid. nl

www.justfitness-mijdrecht.nl
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dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 16.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING
RECHTSwINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

dOkTERSdIENSTEN

NU 20% tot 70% korting op
showroommodelleN vaN grote merken:

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

Sleep & Dream auping HülSta life time B-Clever
SCapa Home gelDerlanD eSSenza pip StuDio
BeDDingHouSe fiSCHBaCHer little Diva Carré

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

OP=OP

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

94*98_winter_11_02.indd 1

22-12-11 14:52

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Voor mij altijd een
moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken
op wat 2012 wellicht in petto heeft voor mij en voor ons allen. Maar laten we eerst nog even in het heden blijven.

dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

Het is kerstvakantie voor heel veel mensen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die wel moeten werken, denk aan alle mensen in de zorg en in de
winkels. Maar velen zullen nu genieten van enkele dagen vrij tot misschien een week of twee weken vrij. Wellicht moet u bijkomen van de
kerstdagen, uitbuiken van het kerstdiner of gewoon nagenieten van de
gezelligheid. De kerstdagen heb ik doorgebracht met familie en vrienden en ondanks dat ik niet zo fit was, voelde het samen zijn als een
warm bad. Je niet beter hoeven voor te doen dan je bent, even achterover leunen om te kijken wat er allemaal om je heen gebeurt en gewoon genieten.

dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

U kunt een kaars aansteken om een
geliefde of een gebeurtenis te gedenken; of een kaars aansteken
als een lichtje voor de toekomst. U
kunt er rustig zitten, luisteren naar
de muziek en uw gedachten laten
gaan, net zo lang als u er behoefte aan hebt.
Of als u dat wilt, kunt u met iemand
praten.
Een moment van stilte voor jezelf,
kom daarvoor naar De Rank aan de
Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht.
U bent allen van harte welkom!

OUD EN NIEUW
Door Flavoring

dIERENHuLp

Moment van stilte voor
jezelf in De Rank
Mijdrecht - Komende vrijdag 30
december tussen 17.00 en 20.00 uur
is kerkelijk centrum De Rank veranderd in een stiltecentrum, sfeervol
verlicht, rustige, zachte muziek. Dat
wordt gedaan omdat veel mensen
zo af en toe behoefte hebben om in
alle rust eens even stil te staan bij
wat er gebeurd is het afgelopen jaar.
Na alle feestelijkheden van de decembermaand begint er weer een
nieuw jaar en wat zal ons dat gaan
brengen? Ook daar willen mensen
even tijd voor nemen.

Mijmeringen

Kerstgroet Willespoort
voor Johannes Hospitium
De Ronde Venen - Elk jaar brengen de leerlingen van OBS Willespoort de bewoners van het tegenover de school gelegen Johannes Hospitium een kerstgroet.
In de vorm van een kerstboompje
met zelfgemaakte versiering krijgen de bewoners op deze manier
ook de kerstsfeer in huis. De kinderen werden dit jaar gastvrij ontvan-

gen door Lyda Germs. In de huiskamer van het Hospitium stond al limonade klaar.
Na afloop van het bezoek nodigde de huiskok Nol de kinderen uit
om later nog eens langs te komen
om samen iets lekkers klaar te gaan
maken voor de bewoners. Die uitnodiging werd door de kinderen graag
aanvaard.

Tim ter Laare op-één-na snelste
drummer van Nederland
Mijdrecht - Tussen 31 oktober tot
en met 12 november konden op drie
lokaties in Nederland diverse drummers meedoen met de Holland’s
Fastest Single Stroke Drummer:
binnen 60 seconden zoveel mogelijk single strokes (enkele slagen)
slaan op de Drum-O-Pad. Rond de
200 deelnemers hebben meegedaan. Onder hen Tim ter Laare en
zijn drumleraar Maikel Roethof, beiden uit De Ronde Venen. Maikel
scoorde met 889 slagen allereerst
een topscore. Echter met 901 sla-

gen wist de 16-jarige Tim zijn drumleraar te verslaan. Hij eindigde daarmee op een de tweede plek en mag
zich nu de op-één-na snelste drummer van Nederland noemen.
Tim speelt al vanaf zijn 5e jaar drum.
Sinds ruim een jaar heeft hij ook een
eigen band: Surfing Allowed waarmee hij regelmatig in de buurt optreedt. Afgelopen vrijdag heeft
Tim vol trots zijn tweede prijs, een
Ludwig speed king basspedal, bij
Drumland in Lijnden in ontvangst
genomen.

En dan staat de volgende feestelijke gebeurtenis alweer te trappelen
voor de deur, oudjaarsavond. Waar brengen we die door en vooral met
wie? Oudjaarsavond, oud en nieuw, ik blijf het altijd een mooie gelegenheid vinden. Het terugblikken op het afgelopen jaar, het vooruitkijken naar het nieuwe jaar en daarnaast in het heden zijn, genieten van
het gezelschap, een goede oudejaarsconference kijken of een spelletje doen met zijn allen onder het genot van een lekkere oliebol. En dan
het gezamenlijke aftellen naar de start van het nieuwe jaar, wetende
dat bijna alle mensen op hetzelfde moment dat ook doen. Twaalf uur,
iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen, het vuurwerk d;at de lucht in
knalt en de telefoonlijnen die ergens in die momenten overbelast worden, het hoort er allemaal bij. Het is een gedeelde ervaring en daarnaast wil je de ander laten weten dat je diegene het allerbeste wenst
voor het nieuwe jaar.
Toch is december voor veel mensen een moeilijke maand, eenzaamheid
komt vaker voor dan je denkt. Voor deze mensen voelt de maand niet zo
feestelijk, maar staat in het teken van missen. Het gemis van mensen
om zich heen of het terugdenken aan de mensen die niet meer onder
ons zijn. En ook als je onder de mensen bent, kun je je eenzaam voelen.
Soms zal het een combinatie van heel veel dingen zijn, wel de feestdagen vieren maar met een gevoel dat je iets of iemand mist.
En als ik dan terugkijk, zie ik een rode lijn in mijn verhalen en ervaringen. Het gaat allemaal om het samenzijn, de mensen bij wie je bent
en bij wie je je thuis voelt, of dat nu familie of vrienden zijn. Tijdens de
feestdagen doen we net die extra moeite om net even anders de tijd
door te brengen met onze familie en vrienden. Datgene wat al goed
is, versieren we met extra lekker eten, net iets nettere kleding en iets
andere activiteiten. Haal je die versiering weg, dan zal het gevoel nog
even warm zijn. Het tegenovergestelde gaat echter niet, haal je de
mensen weg, dan is de glans en glinstering verdwenen, die vervaagt
dan. Ik prijs mij gelukkig met de mensen om mij heen en hoop dat velen met mij blij zijn met de mensen om zich heen. Rest mij enkel nog
een nieuwjaarswens voor u allen.

Voor het nieuwe jaar een oude
Ierse wens: dat het beste van
dit jaar het slechtste in
2012 mag zijn.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Gevonden:
- Vinkeveen, Groenlandsekade: jonge, wit/bruine Jack Russell met
bruine vlek bij achterpoot.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: bruine Cocker Spaniel.
Is wat mager.
- Vinkeveen, Achterveld: bruin/wit/zwart gevlekte poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Goed tehuis gezocht voor lieve jonge konijntjes.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.

AfVAlBRengstAtIons

Abcoude
Waardassackerstraat 22

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.

3.
4.
5.
a.

AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

6.

straatnaam

7.

mijdrecht
Rietgors 6
Vinkeveen
Waeterrijck 9
Wilnis
Herenweg 161

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Slopen en herbouwen van een
aanbouw

Slopen
Bouwen

W-2011-0648

19-12-2011

Plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning

Bouwen

W-2011-0649

19-12-2011

Wijzigen van een erfafscheiding
en plaatsen van een berging

Bouwen

W-2011-0651

20-12-2011

Verwijderen van wandbeplating

Slopen

W-2011-0650

19-12-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRgADeRIng commIssIe InWoneRszAken / sAmenleVIng op 16 jAnuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. M. van der Greft
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u

wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 12 december 2011
Punten voor de raad van 2 februari 2012
Instemmen met jaarrekening 2010 en goedkeuren van de begroting 2012 Stichting primair onderwijs
Mondriaan Abcoude, raadsvoorstel 0075/11
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012, beide
van Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude.
Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
Sluiting

VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke zAken op 17 jAnuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 6 december 2011
5. Punten voor de raad van 2 februari 2012
a. Project Rondweg / Stationslocatie Mijdrecht, raadsvoorstel 0077/11
Het college heeft onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige en financiële consequenties van de eerder
door de raad vastgestelde denkrichting voor de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht. Daaruit blijkt dat
het niet mogelijk is om deze denkrichting binnen de door de raad meegegeven voorwaarde van kostenneutraliteit voor de gemeente te realiseren. Het college stelt als alternatief aan de raad voor om uit te gaan van
de aanleg van een rotonde op de kruising Rondweg / Stationsweg / Industrieweg en van een invulling van de
Stationslocatie hoofdzakelijk als bedrijvenlocatie.
b. Legalisering Achterbos 48 te Vinkeveen, raadsvoorstel 00/11
Verzoek legaliseren permanente bewoning van de recreatiewoning Achterbos 48a. Dit naar aanleiding van het
raadsbesluit van 28 oktober 2010, waarin 8 recreatiewoningen zijn gelegaliseerd en bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan de bestemming ‘woondoeleinden’ krijgen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
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Kerstensemble van Viribus
Unitis in Wilnis
Wilnis - Afgelopen zaterdag 24 december zorgde een speciaal ensemble van muziekvereniging Viribus Unitis voor gezellige kerstklanken in het oude dorp van Wilnis. Het
is bijna een tradidtie dat een speciaal kerst ensemble van Viribus
op de zaterdag voor kerst het ou-

de dorp van Wilnis opleukt met een
aantal kerstliederen. Zo ook dit jaar.
Tussen 10:00u en 11:30u brachten 16 muzikanten van Viribus Unitis een kerstaubade aan de bewoners en winkeliers van de oude Wilnisse dorpskern. Dat deze muzikale bijdrage erg werd gewaardeerd

bleek uit de vele positieve reacties.
A.s. zaterdag 31 december is Viribus
Unitis alweer druk in de weer, maar
dit maal voor de jaarlijkse oliebollenactie. Wilt u de vereniging steunen door het bestellen van oliebollen? Kijk dan op www.viribusunitis.nl
of bel met 0297-289174.

Voorzieningenrechter bepaalt:

Begraafplaats Zijdelveld
moet gewoon open
Uithoorn - Vorige week hebben wij
u in deze krant mededeling gedaan
van een (tijdelijk) beperkte openstelling van de begraafplaats aan
het Zijdelveld. “Daarmee meende
het bestuur van de r.-k. parochie
Emmaüs niet alleen tegemoet te zijn
komen aan de wens van belanghebbenden om zeker rond de feestdagen het graf van hun dierbaren te
kunnen bezoeken, maar ook te handelen overeenkomstig de gedachten
van de voorzieningenrechter over
openstelling”, aldus het kerkbestuur
in een persbericht. “Helaas echter
bleek dit voorstel voor de Vrienden
Zijdelhofje onaanvaardbaar zonder
opgave van reden. Het parochiebestuur betreurt dat ten zeerste, omdat het meende een voor alle par-

tijen acceptabele oplossing te hebben gevonden. Gevolg hiervan was
dat de rechter vonnis moest wijzen.
Dat heeft hij op 23 december gedaan en spreekt als zijn oordeel uit,
dat de parochie aan de aan naasten van overledenen van wie lichamen op de begraafplaats in een graf
liggen binnen zeven dagen na deze uitspraak op de gebruikelijke wijze toegang moet verlenen tot de begraafplaats. Bij niet nakomen worden dwangsommen opgelegd”
Grafstenen verwijderen
De twee andere eisen heeft de rechter afgewezen te weten de eis van
intrekking van het verbod op onderhoudswerkzaamheden en de eis om
te verbieden dat er graftekens en

grafbeplating worden verwijderd.
Het parochiebestuur, dat al eerder
kenbaar heeft gemaakt te willen
meewerken aan een oplossing voor
openstelling, heeft daarom moeten
besluiten om met ingang van 24 december onbeperkte toegang mogelijk te maken. Het hek zal dus voor
ieder die de begraafplaats wil bezoeken openstaan.
Aan de ingang staat wel een bord
geplaatst waarop wordt aangegeven dat er een asbestverdenking
bestaat, dat bodemberoering voorlopig niet is toegestaan en dat het
betreden op eigen risico geschiedt.
Het parochiebestuur zal dan ook op
geen enkele wijze aansprakelijkheid
ter zake erkennen.

Heel gewoon en toch bijzonder
Wilnis - Heel gewoon en toch bijzonder… Met dit thema stonden
leerlingen, leerkrachten en (groot)
ouders van de Kon. Julianaschool
donderdagavond 22 december stil

bij het Kerstfeest. Elke groep had
een eigen lied ingestudeerd en ook
was er een muziekgroepje dat een
eigen optreden verzorgde.
Het was een prachtige, warme vie-

ring in een overvolle kerk. De volgende dag werden de kinderen al
weer om 8.00 uur op school verwacht om te ontbijten. Ook dat was
heel bijzonder!

Vlinderbos zamelt ruim 5300,in voor Serious Request
Wilnis - De kerst- en eindejaars
festiviteiten op Jenaplanbasisschool Vlinderbos zijn dit jaar wederom een groot succes geweest.
De activiteiten van dit jaar stonden
in het kader van de radio 3FM actie ’Serious Request’. Het thema
hiervan was ‘This one’s for mamma – Red een moeder, red een gezin’. De leerlingen hebben voor deze actie op uiteenlopende manieren geld ingezameld. De kinderen
vanaf groep 3 zijn naar de schaatsbaan in Mijdrecht geweest. Zij hebben daar schaatslessen gehad en
na afloop was er een ‘sponsorloop’
op de schaatsbaan. De kleutergroepen hebben hun steentje bijgedragen via een speciale gymles, waarbij

zij een traject aflegden en ook hierbij werden gesponsord door familie, vrienden en/of buren. Ook was
er een kerstmarkt georganiseerd
waarbij alle leerlingen zelfgemaakte spullen of iets lekkers verkochten. Veel kinderen bedachten gedurende deze week zelf initiatieven om
extra geld in te zamelen.
In totaal is er een eindbedrag van
ruim 5300 euro opgehaald, een geweldige prestatie. Dit is persoonlijk
overhandigd door een aantal leerlingen onder begeleiding van Cock
Verver (dir) bij het glazen huis, dat
dit jaar in Leiden stond.
Op de donderdag voorafgaand aan
de kerstvakantie was er een heus
kerstgala georganiseerd voor al-

le leerlingen. Iedereen zag er schitterend uit. Er was een dansvloer ingericht met discoballen waar iedereen zich naar hartelust kon uitleven
op de muziek van DJ Tim. Ook was
er een ruimte versierd waar kinderen die even wilden uitrusten gezellig samen spelletjes konden doen.
Het gala werd afgewisseld met het
kerstdiner, waarvoor de leerlingen
allemaal wat lekkers konden meenemen.
De laatste dag werd afgesloten met
oliebollen en warme chocolademelk
op het plein. Er viel dit jaar geen
sneeuw tijdens het eten van de oliebollen, maar dankzij de poedersuiker waren er toch nog veel witte
neuzen te zien.

Burgemeester aan tafel bij
de Trekvogel
Loïs voorkomt grote
brand bij CSW
Wilnis - Afgelopen maandag zag
Loïs de Haan tijdens het buitenspelen op de Willespoort rook uit de
voetbalkantine komen. Hierop reageerde zij meteen door het te vertellen aan Juf Carolien, die vervolgens direct 112 heeft gebeld. De
brandweer werd gealarmeerd en
hoefde alleen maar de weg over te
steken om de brand in het clubgebouw te blussen. De brand woedde
bij de snoephoek en door het kordate optreden van Loïs, Juf Carolien
en de vrijwillige brandweer van Wilnis werd erger voorkomen.
De brandschade is beperkt tot de
snoephoek en plafond, de keuken en de rest van het clubgebouw
moet wel worden schoon gemaakt,
maar heeft geen verdere schade op-

gelopen. Het ruikt er nog wel naar
brand en door verschillende vrijwilligers zal alles deze week weer worden schoongemaakt. Het bestuur
van CSW vond dat zij dit niet zomaar
voorbij mochten laten gaan en dat
zij Loïs hier zeker voor moesten bedanken. Dit is de volgende dag dan
ookdirect gedaan. Een afgevaardigde van de sponsorcommissie heeft
Loïs opgezocht op school met een
groot cadeau en snoepjes voor alle
kleuters van de Willespoort. Juf Carolien was niet aanwezig, maar voor
haar en de leerkrachten zijn er chocolaatjes achtergelaten.
Het bestuur van CSW wil Loïs, Juf
Carolien en de vrijwillige brandweer van Wilnis bedanken dat zij ervoor hebben kunnen zorgen dat alle

voetballertjes van Wilnis en hun familie na de kerstvakantie weer gebruik kunnen maken van het CSWclubgebouw.

Mijdrecht - Vorige week donderdag was het kerstfeest van OBS De
Trekvogel in de Meyert. De nieuwe
burgemeester van de gemeente De
Ronde Venen, de heer Divendal, was
ook voor dit feest uitgenodigd.
Met ambtsketen arriveerde hij net
als de kinderen om 17.00 uur in de
Meyert voor het kerstbuffet. Natuurlijk werd hij hartelijk welkom geheten en alle kinderen konden, als ze
dat wilden, met hem kennismaken.
De burgemeester genoot van dit bijzondere kerstfeest.
Alle kinderen waren net als de burgemeester in hun mooiste kleren.
Onder prachtig trompetgeschal
van oud-leerling Erik van der Heijden zongen de kinderen een aantal kerstliederen. De kinderen van
groep 7 speelden `Krent`. Dit was
een kerstspel waarin meester Krent
het hele kerstverhaal maar `poespas` vond en niet van plan was dit
feest te gaan vieren.
Toen hij, nadat hij in het ziekenhuis
was beland, hoorde dat de meeste
kinderen hem niet zo aardig vonden
veranderde hij als een blad aan een
boom en werd hij een heel aardige
meester. Hij beloofde met de kinderen naar Eurodisney te gaan en hij

ging zelfs bij de schoonmaakster
van de school het kerstfeest vieren.
Zo werd het voor iedereen een gelukkig kerstfeest. Tommy uit groep
8 speelde op zijn elektrische gitaar
nog een aantal kerstliederen en
Charlotte, Amina en Ivetta dansten
op vrolijke kersmuziek. De ouders
van de kinderen hadden gezorgd
voor een heerlijk buffet en niet al-

leen de burgemeester heeft daarvan genoten. Aan het einde van het
kerstfeest kreeg iedereen nog een
cadeautje van de ouderraad. Ook
voor burgemeester Divendal was er
een kersttraktatie. Erik van der Heijden speelde op zijn trompet het
bekende `I wish you a merry Christmas` en sloot hiermee het kerstfeest
van OBS De Trekvogel af.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Zoektocht naar een gemeenteraad
Een jaar na mijn afscheid uit de raad even terugkijken op de lokale politiek in 2011, levert geen
echt boeiend, laat staan: constructief, beeld op.
Mijn uitspraak van enkele jaren geleden ”De raad
is een tandeloze tijger”, werd in het bijna afgelopen jaar meer dan bevestigd. Hebt u, buiten “het
tekort van 22 miljoen” en de “schorsing van twee
topambtenaren”, iets gemerkt van het gemeentehuisgebeuren? Het tekort van 22 miljoen werd in
het vorige nummer van dit blad, door de heer Dik
Brouwer, al genoeg gerelativeerd: een eventueel
tekort ontstaat pas als je, zonder je plannen aan
te passen of in de tijd te zetten, alles tegelijkertijd
en ten volle uitgeeft. Zo heb ik ooit, tijdens de Algemene beschouwingen en aandringend op een
zuinig(er) beleid, een kostenplaatje op tafel gelegd van meer dan 100 miljoen euro, die de gemeente nodig had om alle toen in de pijplijn zittende plannen en projecten te verwezenlijken.
Toen werd door geen enkel blad (ook niet door
de Telegraaf) geschreven dat de gemeente (dus)
bijna failliet was. Waarom nu wél? Waarom werd
daarbij geen aandacht geschonken aan de tientallen gemeenten die, door de crisis, ook werden
getroffen door verminderde grondopbrengsten
en minder revenuen uit bouwprojecten. Waarom
moesten daarvoor in De Ronde Venen wél koppen
rollen? Waarom heeft de raad daarin geen grotere
rol gespeeld? Nog steeds tandeloze tijgers?
Schorsing
Helemaal onbegrijpelijk is de snel genomen beslissing om twee topambtenaren de deur te wijzen. Ik blijf, omdat ik daar het fijne niet van weet,
even af van de directeur Ruimtelijke ordening en
beperk me tot de algemeen directeur: de gemeentesecretaris. Al de tijd dat ze in dienst was heb
ik alleen maar met waardering, ook door de politiek, over haar horen praten. Ze leidde de ambtelijke organisatie op een wijze, die altijd en alleen
maar lof oogstte.
Ook in de aanloop van de fusie met Abcoude verrichtte ze haar taak als kwartiermaker op een dusdanig goede manier dat het, mede gelet op haar
eerder functioneren, voor niemand een punt was
om haar te benoemen tot gemeentesecretaris van
de nieuwe, grotere, gemeente. En plots, een paar
maanden later werd, door een grotendeels uit
nieuwe mensen samengesteld college, bepaald
dat ze per direct het veld moest ruimen.
Dat had niets met de inhoud van het DRV-rapport, maar lijkt meer op “iemand niet mogen” of
een misplaatste “flinkheid” van het nieuw samengestelde college, dat duidelijk behoefte had aan
zondebokken en geen oog had voor het feit dat de
gesignaleerde financiële tegenvallers ook bij andere gemeenten in overvloed of zelfs in grotere
mate aanwezig waren. Toch waren daar nergens
ontslagen aan de orde. Waar bleef bij dit alles de
controlerende en sturende taak van de gemeenteraad?

Geld van de burger
Ik heb over de financiële gevolgen van dat overhaast handelen door dat nieuwe college nog niemand horen praten en er nog niets over gelezen;
maar geloof maar: dat zal niet niks zijn! Maak zelf
maar eens een ruwe schatting met als bouwstenen:
Het salaris van de twee ambtenaren, dat gewoon
–ze zijn immers alleen maar geschorst- door moet
worden betaald;
De vergoeding van de twee tijdelijk ingehuurde
plaatsvervangers (waaronder een topfunctionaris
van het bureau dat het rapport heeft uitgebracht),
die zeker tienduizenden euro’s bedraagt;
De schadevergoeding, wil de dienstbetrekking definitief beëindigd worden, welke zeker aan de beide ambtenaren verschuldigd zal zijn;
De externe juridische en andere ondersteuning
die voor dit akkefietje ingekocht moet worden;
de werf- en sollicitatiekosten die gemaakt moeten worden.
De wachtgelden voor de teruggetreden burgemeester en wethouder; en wat al niet meer. Met
de uitkomst van die som kon m.i. (en als een willekeurig voorbeeld) gemakkelijk de “afbraak” van
het jongerenwerk worden voorkomen. En niemand die zich over die kosten, dat geld van de
burger, kennelijk druk maakt.
De gemeenteraad
De aan het rapport van DRV gewijde raadsvergadering, waarin ook veel van het bovenstaande
aan de orde had kunnen komen, was een afknapper. Behalve veel gemeenplaatsen, uitgesproken
treurnis over het opstappen van de burgemeester
en de eerstverantwoordelijke wethouder en onbegrijpelijke vergelijkingen (VVD: “Een Boeing, door
de bemanning verlaten, stortte neer op het Raadhuisplein)”, kwam er niet veel bijzonders naar voren. Van kritiek op het overijlde handelen door het
nieuwe college was geen sprake, van enige empathie met weggestuurde en eerder zo bejubelde ambtenaren was niets merkbaar. Een inhoudelijke bespreking van het rapport vond niet plaats
en geen enkel raadslid droeg kennelijk kennis van
het feit dat de (financiële) situatie in tientallen andere gemeenten hetzelfde was als hier. Het enige
lichtpuntje in die vergadering was de inspraak van
Dik Brouwer, die college en raad een spiegel voorhield. Tot dusver is helaas niet gebleken dat men
daar oog voor heeft gehad. De oppositie ontbeert
het kennelijk aan argumenten en de (aan het college gebonden en m.i. te grote en daardoor een
raad monddood makende) coalitie vond het blijkbaar allemaal maar best. De raad: opnieuw (of nog
steeds) een tandeloos roofdier of zie ik iets over
het hoofd?
Ik had tot dusver geen moment spijt de gemeentepolitiek vaarwel te hebben gezegd, maar vanaf het
moment dat deze kwestie zich afspeelde...
Toine Doezé, Oud-raadslid

Muzikale kerstviering op
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Ieder jaar organiseert
de Oudervereniging in samenwerking met enkele leerkrachten het
kerstfeest op de St. Jozefschool. Dit
jaar is dit gevierd op 22 december in
de vorm van een muzikale Sing-inn
en een kerstmarkt.
Het begon donderdagochtend met
een heerlijk kerstontbijt, waarvoor
alle kinderen iets mochten meenemen van thuis waaronder broodjes,
drinken en lekkernijen. Tussen de
middag hebben alle kinderen lek-

ker samen geluncht en mochten ze
in verband met een continurooster
om 14.00 uur naar huis. Eind van de
dag werd er in de naastgelegen katholieke kerk een gezellige Sing-inn
georganiseerd door het plaatselijke kinderkoor en een groep leerlingen van de Jozefschool onder leiding van Marlon Steenbrink en Irma Frijhoff. Bij het verlaten van de
kerk werden er aan de kinderen ledlampjes uitgedeeld, die ze op hun
hoofd konden zetten. Zo ontstond

Geslaagd kerstconcert Mijdrechts
Ouderenkoor in Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Op zondag 11 december. werd weer het jaarlijkse kerstconcert gegeven in Nieuw-Avondlicht. De koepelzaal was goed gevuld en er werd enthousiast meegezongen met de samenzang. Het
koor zong Franse, Duitse en Engelse kerstliederen, afgewisseld door
een optreden van pianiste Anita Vos
en haar dochter Mirjam op de viool.
Zij speelden samen “Salut d’amour”

van Edgar Elgar en na weer een optreden van het koor speelde violiste
Mirjam “Pavane” van Fauré.
Ook declameerde koorlid Sari Graveland enige overdenkingen waarin
het thema “Omzien naar elkaar” het
voornaamste onderwerp was. Een
en ander werd door de aanwezigen,
gelet op het applaus, zeer geapprecieerd. De dirigent, René de Groot,

Van de week heb ik met een vriendin het wandelpad gelopen dat begint tegenover het Spoorhuis
op Demmerik. Het loopt over de oude spoorbaan
naar de Demmeriksekade en men wil er een fietspad gaan aanleggen. En daar gaat het om. Staatsbosbeheer is nu eigenaar en zal zorgen voor de
aanleg van het fietspad en het onderhoud van het
groen, zo staat aan het begin geschreven. De gemeenteraad gaat dit begin 2012 behandelen.
Na enkele meters op het pad springen de tranen
in je ogen. Het eens zo ‘avontuurlijke’ smalle wandelpad is nu al onherkenbaar veranderd. Waar je
vroeger langs witte berken, bramenstruiken en
een prachtige gele wal van bloeiende brem liep,
daar zijn de mannen van Staatsbosbeheer alvast
bezig geweest, vermoedelijk met een bulldozer,
anders is dit effect niet te bereiken. Het oude wandelpad lijkt nu vooral op een tracé voor de N201
met ruimte genoeg voor een patatkraam.
Ik heb foto’s genomen van afgehakte berkenbomen en versplinterde struiken en van bomen die
met wortel en al uit de grond gerukt zijn, diepe

liet als toegift nog enkele kerstcanons zingen.
Er werden tot slot als dank nog
bloemen en presentjes uitgedeeld
en kon iedereen terugzien op een
zeer geslaagd kerstconcert.
Zingt u mee?
Heeft u interesse mee te zingen in
het koor, kom dan eens luisteren bij
een repetitie. Zij oefenen op dinsdagochtenden van 9.30 tot 11.15
uur in de biljartzaal in de Kom. Er
wordt op 10 januari weer gestart.
Inlichtingen: G. Jonkers, voorzitter,
tel. 285785.

Vliegerproject ten behoeve van Liliane Fonds

Vijf vrijwilligers uit De Ronde Venen
starten stichting
beschilderd. Het resultaat is kleurrijk en indrukwekkend: 12 vliegers
als echte kunstwerken. De kunstenaar nam een grote vlieger van 1,60
meter voor zijn rekening.

Wandelpad Demmerik
gaten achterlatend. De bramen zijn vernield, de
brem is weggevaagd. Je verstand staat stil. Is dit
wat onze gesponsorde natuurverenigingen voor
ogen hadden bij het ondertekenen van het convenant? Kom op IVNners en Stichting De Bovenlanders etc. etc., doe iets.
Op dit wandelpad kon je nog lopen zonder steeds
je nek te verdraaien om te kijken of er fietsers aankomen en hoefde je je niet rot te schrikken van
plotseling gebel. Bovendien was het er beeldschoon.
Dat er knoerten van honden worden uitgelaten
die al doende drollen draaien ter grootte van een
half grof volkoren, ach, daar stap je als wandelaar wel overheen, maar stop de liefdeloze kaalslag door Staatsbosbeheer, stop het wegkappen
van oude en jonge berken (er staat waarachtig ergens nog een rijtje berken, hoe lang nog?), verniel het pad niet verder en laat de natuur z’n gang
gaan, zodat het na een aantal jaren wat dicht kan
groeien tot het heerlijke wandelpad dat het was;
ze zijn zo zeldzaam geworden. En ja, ik houd ook
van fietsen.
Bijna vergeten: kostenplaatje van het fietspad:
258.000 euro. Wij Ronde Veners nemen daarvan
158.000 euro voor onze rekening.
Ik werd attent gemaakt op de site www.invinkeveen.nl/bewoners/fietspad-op-oude-spoorbaan-v
daar staat info en kun je ja of nee stemmen. En
dan maar hopen dat er geluisterd wordt naar alle geschrokken mensen en dit onderdeel van het
convenant teruggedraaid kan worden zodat het
motto wordt: Niets meer aan doen!
C. van Hoolwerff

er een lange lichtgevende rij met
kinderen. Na aankomst op school
ging de kerstmarkt van start met allemaal kraampjes, waar de kinderen
hun zelfgemaakte knutsel- of bakwerkjes mochten verkopen, waarvan de opbrengst voor een deel
naar een kindertehuis in Polen gaat.
Buiten waren er tenten opgezet en
was er voor de ouders ook genoeg
te nuttigen. Tevens was het mogelijk om even met de kerstman op de
foto te gaan.

Kunstenaars
De kunstenaars die aan het vliegerproject meewerken zijn: Willemien
Brand, Wouter Stips, Marianne van
den Wijngaard, Clemens Briels, Ada
Breedveld, Hans Innemée, Gerdine
Duijsens, Hans van Horck, Yolanda
Philippens, Robbert Fortgens, Liesbeth van Ginneken en Jacques Tange. “Meedoen” is het sleutelwoord
voor het succes van het Vliegerproject. Iedereen kan participeren
om kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden beter te laten
meedoen in hun samenleving.
De Ronde Venen - Stichting Vliegerproject is op afgelopen maandag
19 december officieel van start gegaan.
De Stichting is opgericht door 5 vrijwilligers uit De Ronde Venen. Michel van Haren, Hans Bobeldijk, Peter Houtman, Nol Vos en Tom Dullemond willen een bijdrage leveren
aan een beter leven voor kinderen
met een handicap in ontwikkelingslanden. In samenwerking met twaalf
bekende Nederlandse kunstenaars
zijn daar in 6 verschillende projecten met 132 kinderen met een handicap, 144 vliegers beschilderd. Ze
leveren met hun talent een creatieve bijdrage aan een beter leven voor
kinderen met een. Alle projecten en
beschilderde vliegers zijn te bekijken op www.vliegerproject.nl

Vliegers
Met het kopen van één van de series zeer kunstzinnige vliegers door
het bedrijfsleven, worden de lokale
projecten in die ontwikkelingslanden ondersteunt. Maar er zijn nog
meer leuke mogelijkheden. Zo kunnen ondernemingen ook hun eigen
Vliegerproject opzetten. De netto ingezamelde fondsen worden door de
Nationale Postcode Loterij verdubbeld en komen ten goede aan het
Liliane Fonds. De twaalf kunstenaars bezochten zes projecten in
ontwikkelingslanden waar het Liliane Fonds actief is. Ter plaatse heeft
iedere kunstenaar met elf kinderen
met een handicap, een serie vliegers
onder handen genomen. Elk van de
elf kinderen kreeg een eigen vlieger
en heeft die in een workshop zelf

Betrapt op vernieling en
wildplassen
Mijdrecht – Agenten betrapten zaterdag 24 december twee Mijdrechters op vernieling en wildplassen.
Gezien de vele meldingen van overlast vuurwerk besloten politiebikers
omstreeks 21.40 uur het tweetal te

volgen om hen op heterdaad te betrappen op het te vroeg afsteken
van vuurwerk.
Op de Steven van Rumelaerstraat
liep één van de knapen naar een geparkeerde auto en begon er tegen-

De kunstenaars deden mee in de 6
ontwikkelingslanden. En vrijwilligers
en het bedrijfsleven doen mee hier
in Nederland! Gezamenlijk steunen
ze de kinderen, zodat ook die weer
mee kunnen doen in hun eigen leefomgeving: met vriendjes, vriendinnetjes en familieleden. Ze doen niet
alleen mee, ze tellen ook weer mee!
Er staat al een aantal speciale acties op stapel. Maar dat kunnen en
moeten er nog veel meer worden.
Bedrijven en particulieren worden
opgeroepen mee te doen en zich
aan te melden voor een bijdrage.
Nieuwe ideeën om een extra impuls
aan het vliegerproject te geven zijn
uiteraard ook van harte welkom.
Foto: Willemien Brand in Ghana.
aan te urineren. De andere knaap
vernielde de ruitenwisser van de
achterruit. De knaap die wildplaste,
kreeg een bekeuring.
De andere knaap, 18 jaar oud, uit
Mijdrecht, werd aangehouden op
verdenking van vernieling. Hij verklaarde de schade aan de eigenaar
van de auto te willen vergoeden.
Proces-verbaal wordt tegen hem
opgemaakt.

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN
DECEMBER 2011
MARIAOORD

ZUIDERHOF

ma 2 jan.
10.15 u Nieuwjaarwensen
ma 2, 16 en 30 jan.
en do 5 en 12 jan.
14.30 u Spelmiddag
di 3 jan.
14.30 u Filmmiddag
wo 4 + 18 jan.
10.00 u Schilderen
wo 4 jan.
14.30 u Knikkerbaan
do 5 jan.
10.30 u Fruitsalade
14.30 u Zingen rond het
orgel
vr 6, 13, 20 en 27 jan.
10.00 u Creatief
ma 9 + 23 jan
14.30 u Quizmiddag
di 10 jan.
14.30-16.30 u optreden
GERARDUS
van Joppe de Ree
MAJELLA
wo 11 + 25 jan.
ma 2 jan.
10.00 u Zingen/beauty
10.00 u Nieuwjaar wensen wo 11 + 25 jan.
14.00 u Kaarten
14.30 u Geheugentraining
Iedere maandag
di 17 en do 19 jan.
19.00 u Zingen met elkaar 14.30 u Bewegen
15.00 u Sjoelen
di 24 jan.
vr. 6 jan.
14.30 u Bingo
IVN Driekoningen
do 25 jan.
zo 8 jan.
14.30 u Koersbal
10.00-11.45 u
za 28 jan.
inloopzondag
14.30 u Spelmiddag
di 10 jan.
di 31 jan.
15.00 u Bingo
12.30 u film
do 12 jan.
Elfstedentocht
11.00 u spelletjes
met maaltijd
met groep 5
15.00 u Film
SAMEN
ma 16 jan.
WERKINGEN
14.00 u Kaarten
Alzheimer Café
di 17 jan.
wo 11 jan.
10.45-12.00 u
Thema van deze avond
Rabobankservicebus
is: ‘van levensverhaal
12.30 u Verrassing
naar levensboek’ Het
Themadag
Levensboek is een
di 24 jan.
rustpunt voor de mensen
15.00 uur Sjoelen
over wie het gaat. Het is
do 26 jan.
een hulpmiddel voor de
10.30 u Winterknutselen
verzorgers en het is een
met groep 1/2
fijn document voor later
17.30 u Patatvoor je dierbaren. Het is
Avond quizavond
leuk om te maken, fijn om
te hebben en waardevol
vr 26 jan.
voor de nabestaanden.
15.30 u Café Hans
Kom alles over het maken
di 31 jan.
van een Levensboek te
Decibel Hoortoestellen
weten in het Alzheimer
15.00 u Sjoelen
Café, waar medewerkers
aanwezig zijn om uw
NIEUW
vragen te beantwoorden.
Het Alzheimer Café,
AVONDLICHT
zorgcentrum Zuiderhof.
ma 2 jan.
Adres: Futenlaan 50 in
10.15 u Nieuwjaarwensen Vinkeveen. Het café is
di 3 jan.
open vanaf 19.30 uur.
14.30 u Creatief
Voor meer informatie
19.00 u Filmavond
kunt u contact opnemen
met: Esther Smit,
vr 6 jan.
14.30 u Eucharistieviering coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting
di 10 jan.
De Baat. Mail: e.smit@
14.30 u Bloemschikken
stichtingdebaat.nl of
vr 13 jan.
telefoonnummer: (0297)
14.30 u Weeksluiting
230 280.
Hervormde kerk
Eetcafé het Pruttelpotje
di 17 jan.
Op de even weken, v/a
14.30 u Beauty
16.00 u in De Fabriek
19.00 u Bingo
vr 20 jan.
OVERIGE
14.30 u Weeksluiting
Passage Mijdrecht
Ontmoetingskerk Wilnis
do 26 jan. Het ontstaan
ma 23 jan.
van Quilts door mw. Vivian
14.30 u Spelmiddag
van Nieuwkerk
di 24 jan.
12.30 u Themadag Winter Passage, afd, Vinkeveen
en Waverveen
wo 25 jan.
locatie: Herv. Ver.gebouw
14.30 u Bijbelkring
Vinkeveen
do 26 jan.
Ouderenmiddagen in de
10.00 u Zingen met
Roeping
Shalom
do 5 jan. Spelmiddag
12.30 u Open Tafel
do 19 jan. Mevr. Riet Zeeman uit V’veen vertelt
vr 27 jan.
14.30 u Weeksluiting PKN over de Ned.Patienten
verg.
Kerken Mijdrecht
Onze contactmorgen
ma 30 jan.
wo 18 jan. Op reis met
14.30 u Quiz
Kees en Klarie van der
17.00 u Uit eten in eigen
Beek Zuid Afrika e.a.
huis
Seniorenweb DRV
di 31 jan.
Internet café
14.30 u Beauty-winter
di + do van 10.00-12.00 u
thema
19.00 u Bingo
ANBO-leden
Wekelijks op wo om
13.30 u ANBO-leden soos
in de Meijert
do 5 jan.
14.00 u Filmvoorstelling
za 7 jan.
10.00 u Koffieconcert in
Brinkzicht SalonOrkest
“Charmaine” treedt op
licht klassieke muziek
do 12 jan.
14.00-16.00 u Wim Holla
speelt accordeon
di 17 jan.
14.00 u Bingo
wo 25 jan.
10.00 u Open podium
kinderen van groep 8 van
de Jozefschool
do 26 jan.
14.00-16.00 u de heer
Schouten komt spelen
tijdens de borrelmiddag

NIEUWS EN
ACTIVITEITENKALENDER

PLUSBUS UITJES
EN/OF WINKELEN
wo 4 jan.
Theehuis Panbos, 8 euro
do 5 jan.
boodschappen, 3 euro
do 5 jan.
film in Maria-Oord, 7 euro
vr 6 jan.
Spoorweg-museum
Utrecht, 25 euro
Eten in de Fabriek, 10 euro
wo 11 jan.
Diergaarde Blijdorp,
35 euro
do 12 jan.
Boodschappen, 3 euro
Middag Repair Café,
3 euro
vr 13 jan.
Winkelen in Hoofddorp,
5 euro
wo 18 jan.
Statenbijbelmuseum
Leerdam, 16 euro
do 19 jan.
boodschappen doen,
3 euro
vr 20 jan.
Westeinderpaviljoen,
4 euro
ma 23 jan.
Eten in de Fabriek, 10 euro
di 24 jan.
Vislunch, 10 euro
wo 25 jan.
Hortus Botanicus, 13 euro
do 26 jan.
boodschappen doen,
3 euro
Middag Repair Café,
3 euro
vr 27 jan.
Landgoed Ursula, 4 euro

MANTELZORGSALON
De Mantelzorgsalon is een
inloop en ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers.
Elke laatste maandag van
de maand is er een mantelzorgsalon van 13.30 tot
15.30 uur in De Buurtkamer,
G. van Aemstelstraat 5 te
Mijdrecht. Bent u mantelzorger en woont u in De Ronde
Venen, dan bent u van harte
welkom. Deelname is gratis.

BUURTKAMER VINKEVEEN BESTAAT
ÉÉN JAAR EN TRAKTEERT

Mevrouw Duiker bedankt
vrijwilliger Gerard voor zijn inzet van
het afgelopen jaar..
Stichting De Baat bedankt, ook
namens al haar klanten, de overige
300 vrijwilligers en stagiaires
voor hun onmisbare inzet!
Ook in 2012 staan zij en wij weer voor
u klaar!

VACATURES VOOR VRIJWILLIGERSWERK

Elke 2e do v/d maand
do 12 jan. De Buurtkamer
Vinkeveen.

CINEMA PLUS

KOOKPUNT!
1e vr v/d maand en op de
maandagen op de oneven
weken. Deze maand op
ma 2, 16 en 30 jan.

Op 21 december vorig jaar
werd De Buurtkamer in de
bibliotheek in Vinkeveen geopend door de toenmalige
wethouder Welzijn: Jan van
Breukelen. Inmiddels is De
Buurtkamer in Vinkeveen
een begrip geworden voor
veel 55 plussers. Dit komt
vooral door de acht gastvrouwen en heren die zorgen voor koffie en thee, en
praatje en leuke activiteiten.
Zo kan men spelletjes doen
of juist creatief bezig zijn,
bijvoorbeeld bij de bloemschik ochtenden. Ook zijn
er bij de maandelijkse op de
koffie met al diverse gasten
met informatieve onderwerpen langs geweest. Om het
één jarig bestaan te vieren
organiseert De Buurtkamer Vinkeveen op dinsdag

10 januari vanaf 12.00 uur
een etentje in De Boei. Bij
ontvangst krijgt u voor een
bedrag van €5,- koffie/thee,
een soepje, Hollandse Pot
en een toetje. U kunt u opgeven tijdens één van De
Buurtkamer bijeenkomsten
op dinsdag of donderdag.
Uiteraard is De Buurtkamer
ook geopend in de kerstvakantie van 10.00-12.00 uur

Open inloop:
di en do 10.00-12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek
(achter dorpshuis De Boei)
Tuinderslaantje 4
3645 EX Vinkeveen

GROOTSTE VRIJWILLIGERSACTIE VAN
NEDERLAND: NLDOET

ROLLATOR
SPREEKUUR

Ook komend jaar draaien
er weer iedere eerste donderdag van de maand leuke bioscoopfilms bij Cinema Plus van Maria-Oord.
De film wordt vertoond
op een groot scherm in
de luxe welzijnszaal. Aanvang is om 14.00 u. en de
film start om 14.30 u. Prijs:
€ 4,- of u koopt een voor
5 keer een filmkaart. Deze
kost: € 15,- euro.
Dit is inclusief een kopje
koffie/thee in de pauze.
Hebt u geen vervoer? U
kunt bijvoorbeeld reizen
met de PlusBus. Deze
stopt voor Maria-Oord.
Ook kunt u met de PlusBus meerijden. Voor meer
informatie hierover of
bent u nieuwsgierig geworden welke film er in
januari draait? Dan kunt
u contact opnemen met
het servicepunt: (0297)
587 600.
Lijkt het u leuk om
vrijwilliger te worden
bij de cinema?
De Baat is op zoek naar
een vrijwilliger met technisch inzicht voor de
bediening van de apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Pim Jongsma (p.jongsman@stichtingdebaat.nl) of (0297)
230280.

Voor meer informatie:
Coördinator Esther Smit
Tel. (0297) 230280
e.smit@stichtingdebaat.nl
www.stichtingdebaat.nl/
steunpunt-mantelzorg

MAATJE VOOR
TWEE START MET
‘WINTERMAATJE’
De dagen zijn korter, buiten
is het koud, wie weet vallen
binnenkort ook de eerste
sneeuwvlokjes. Voor veel
mensen is de winter niet het
leukste seizoen van het jaar.
Met name als het buiten nog
eens glad wordt is het voor
veel oudere mensen lastig
naar buiten te gaan om bijvoorbeeld een boodschap te
doen of de hond uit te laten.
Niet alleen zij maar ook jonge mensen kunnen in deze
maanden te maken hebben
met een dipje. Vandaar dat
Maatje voor Twee start met
een variant ‘wintermaatje’
op haar reguliere dienst.
Hiervoor zoekt coördinator
Carolien Harbers van Stichting De Baat vrijwilligers,
zogenaamde ‘maatjes’, die
zich in eerste instantie voor
de wintermaanden willen inzetten. Na deze periode kan
in gezamenlijk overleg bekeken worden om je voor één
jaar in te schrijven.

- Stichting De Baat zoekt creatieve, sociale schrijvers voor
het maken van levensboek met ouderen. Meer info onder
vacaturenummer 5819
- Inloophuis ’t Anker zoekt een betrokken duocoördinator
voor o.a. het begeleiden van vrijwilligers. Meer info onder
vacaturenummer 5516.
- Inloophuis ’t Anker zoekt betrokken vrijwilligers met een
luisterend oor. Meer info onder vacaturenummer 5515.
- Stichting De Baat zoekt (winter)maatjes voor diverse
mensen die wat gezelligheid kunnen gebruiken in de
koude maanden. Meer info onder vacaturenummer 5233.
- Stichting De Baat zoekt vrijwilligers die (eventueel op)
afroep informatiemateriaal van De Baat wil rondbezorgen
in gemeente De Ronde Venen. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Carolien Harbers (c.harbers@
stichtingdebaat.nl) of bellen naar: (0297) 230 280.
Voor meer informatie over deze of vele andere vacatures voor vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u kijken op de websites: www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info of www.stichtingdebaat.nl. U kunt ook contact opnemen met coördinator Dyanne van Tessel, via tel. (0297)
230280 (op dinsdag en donderdag) of mailen naar:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

RABOBANKBUS
Woensdag, even weken
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk,
elke di van 13.00-15.00 uur
Amstelhoek Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe,
elke di van 15.15-17.00 uur
Woensdag, oneven weken
Mijdrecht
Ger. Majella 10.45-11.15 uur
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk,
elke di van 13.00-15.00 uur
Amstelhoek Piet Heinlaan 1/Mijdr. Zuwe
elke di van 15.15-17.00 uur

Wat doe je als maatje?
Als maatje ben je er bijvoorbeeld voor gezelschap, een
luisterend oor, speel je een
spelletje samen, doe je samen de boodschappen..
Kunt u of kan jij zo`n
maatje gebruiken?
Lijkt het u of jou juist leuk
om met een maatje samen
er even uit te gaan? Of blijf
je liever thuis en doe je met
hem of haar een spelletje?
Meld je dan aan voor een
wintermaatje!

Voor meer informatie:
Coördinator Carolien Harbers
Tel. 0297-230280
c.harbers@stichtingdebaat.nl

Handen uit de mouwen voor
een eenmalige vrijwilligerklus bij jouw in de buurt! Op
vrijdag 16 en zaterdag 17
maart a.s. staat NL Doet gepland. In heel het land zullen
vrijwilligers vrijwilligersorganisaties te ondersteunen
bij het uitvoeren van diverse
klussen. Organisaties kunnen hun klus aanmelden via
www.nldoet.nl. Op dezelfde
website kunnen vrijwilligers zich opgeven voor een
leuke, boeiende klus bij hen
in de buurt. Op donderdag
26 januari is er een informatiebijeenkomst voor organisaties die een klus willen
aanbieden. De bijeenkomst
is van 19.30-21.30 uur in de
Meijert in Mijdrecht. Organisaties die een klus willen

aanbieden, kunnen bij het
Oranje Fonds een aanvraag
doen voor een tegemoetkoming in de kosten. De
bijdrage van maximaal 500
euro moet voor 11 januari
worden aangevraagd via de
website van NL Doet. NL
Doet wordt in De Ronde
Venen ondersteund door
Stichting De Baat.

Voor meer informatie:
Coördinators Claudia Prange
of Dyanne van Tessel
Tel. (0297) 230280
d.vantessel@stichtingdebaat.nl

STICHTING DE BAAT START IN FEBRUARI
MET ROUWGROEP
Een dierbare naaste van u is
(onlangs) overleden. U bent
nog vaak verdrietig en mist
hem of haar. U hebt de behoefte om hierover te praten
maar de mensen om u heen
durft u er niet mee te belasten. Herkent u deze situatie?
Omdat wij in ons werk veel
mensen tegenkomen die te
maken krijgen met het verlies van een naaste, start
Stichting De Baat binnenkort onder leiding van een
psycholoog een rouwgroep
voor max. 10 personen. Deze
groep bestaat uit wekelijkse
bijeenkomsten van ander-

half uur. U krijgt de gelegenheid om uw ervaringen met
lotgenoten te delen en krijgt
u steun bij het verwerken
van uw verlies. Op uw eigen
manier leert u het verdriet
en gemis een plaats te geven om daarna de draad
weer op te pakken.

Voor meer informatie:
Marianne White van
Stichting De Baat:
tel. (0297) 230280,
of per e-mail,
m.white@stichtingdebaat.nl

SPEL EN SPORT DE RONDE VENEN KIJKT
TERUG OP EEN GESLAAGD JAAR
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Het jaar 2011 was voor Spel
en Sport De Ronde Venen
een positief jaar. Niet alleen
werd er een weg naar meer
naamsbekendheid
ingeslagen, maar ook werden
er weer twee activiteiten
aan haar programma toegevoegd. Het gaat hier om
Swing en Sport en Sportief
wandelen met name twee
activiteiten welke met veel
plezier door zowel jongeren
als ouderen gedaan kunnen
worden. Ook in 2012 zullen
we blijven werken aan de
groei van het aantal deelnemers o.a. door middel van
speciale themamaanden. In
de maand januari worden er
speciale acties op touw gezet voor onze Spel- en Sport-

groepen. Houdt u dus de
berichtgeving hierover en in
de streekbladen nauwkeurig
in de gaten! De laatste week
van december en de eerste
week van januari zijn er geen
lessen; vol goede moed starten we weer in de tweede
week van januari. Wij wensen al onze deelnemers fijne
feestdagen plus een gezond
en beweeglijk 2012 toe.

Voor meer informatie:
(06) 21918353
www.spelensportdrv.nl
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De afslankwinkel van de Ronde Venen

SanaLijn, lekker afvallen met eiwitten,
de afslankwinkel van de Ronde Venen
De Ronde Venen - Onlangs is Mirjam Berk van start gegaan als verkoop en begeleidingspunt van het
eiwitdieet SanaSlank. Mirjam viel
zelf met dit eiwitdieet 20 kilo af
en werd zo enthousiast dat ze besloot om ook mensen die willen afvallen te gaan begeleiden. Mirjam is een gediplomeerd begeleider van SanaSlank en haar opleiding tot voedingsdeskundige bijna afgerond. Ze biedt haar klanten een breed assortiment aan van
wel 225 verschillende, lekker smakende eiwitproducten op voorraad
die scherp geprijsd zijn. Een greep
uit het assortiment: desserts, brownies, toast, wafels, pasta’s ,omelet-

ten en pannenkoeken. Allemaal beslist betaalbaar! Klanten worden in
de praktijk gewogen op een speciale weegschaal die naast het gewicht ook vetmassa, vochtgehalte
en spiermassa meet. Zodat afvallen
op de juiste manier mogelijk is.
Eiwitten
SanaSlank is een eiwitdieet gebaseerd op het eten van veel eiwitten
en verse groenten en weinig koolhydraten en vetten. Het lichaam gebruikt dan lichaamsvet als brandstof. Eiwitten hebben een verzadigd
effect en er is geen hongergevoel.
Als men 2/3 van het gewicht kwijt
zijn wordt er langzaam over gegaan

op “normaal” eten. Groot voordeel is
dat de stofwisseling niet vertraagd
omdat er 6 eetmomenten per dag
zijn. Dit voorkomt het zo bekende
jo-jo effect. De begeleiding is GRATIS en via de mail is Mirjam 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar voor het beantwoorden
van vragen, tips, recepten en om u
te motiveren.
Vanzelfsprekend is ook telefonische ondersteuning mogelijk. De afslankwinkel annex praktijk is overdag, s ‘avonds en op zaterdag op afspraak geopend. Mirjam staat vooral voor persoonlijke begeleiding en
door haar jarenlange eigen ervaringen met allerlei diëten weet zij waar

ze het over heeft. Door haar persoonlijkheid, vrolijkheid, warmte en
vooral interesse in haar medemens,
slaagt zij erin mensen een gezonder
gewicht te laten bereiken. Waardoor
ze zullen gaan stralen en zich veel
fitter voelen! Er zijn Open Dagen
op vrijdag 6 januari en op zaterdag
7 januari van 11.00-15.00 uur.
U bent van harte welkom voor meer
informatie over het dieet, tegelijkertijd is er de mogelijkheid om diverse
producten te proeven en een kijkje
te nemen in de afslankwinkel.
Loop gerust binnen.
(Meer informatie vindt u op of
zie advertentie elders in de krant)

De Kerstdrive van
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 22 december
was de kerstdrive van bridgeclub
ABC. Hiervoor was de Strooppot in
de Hoef speciaal afgehuurd om er
een feestelijke gebeurtenis van te
maken en feestelijk was het.

Thamen leerlingen in actie
voor KIKA
Regio - Thamen besteedt dit
schooljaar aandacht aan de strijd
tegen kanker. In het kader hiervan
doen docenten en leerlingen in juni 2012 mee aan de sportieve fietsactie Alpe d’Huzes. Daarnaast hebben de derde en vierde klas leerlingen van de theoretische leerweg
zich deze kerstperiode ingezet voor
kinderen met kanker (KIKA).
De leerlingen van de bovenbouw
hebben allen sponsors gezocht voor
hun sponsorloop tijdens de Lichamelijk Opvoeding lessen in de week

van 12 tot en met 16 december. Het
was hartverwarmend om te zien hoe
de leerlingen zich hebben ingezet
tijdens de sponsorloop. Veel leerlingen hebben 30 minuten hardgelopen voor deze actie. Deze dertig
minuten hardlopen bracht 10 Euro aan sponsorgeld per leerling op.
Voor sponsoren was het ook mogelijk een vast bedrag te geven.
Het sponsorgeld komt ten goede aan Kika. Kika staat voor kinderen kankervrij. Deze stichting
werft fondsen die ten goede komen

Iedereen had er naar uitgekeken,
het is toch wel iets speciaals. Voor
het eerst in de Strooppot, voor een
persoon was het wel wennen, zij
raakte de weg kwijt. Iedereen was
op zijn paasbest, ik zag wat heren in
smoking alleen jammer dat de dames niet in het lang waren, zij waren
wel zeer feestelijk, maar lang geeft
toch meer cachet aan het feest. De
term paasbest klinkt vreemd met
kerstmis, maar ik weet geen beter
woord.
De wedstrijdleiding had besloten
om de boel lekker door elkaar te
gooien, de A-lijn en de B-lijn waren
daar elkaar gehusseld, zo kwam je
nog eens andere teams tegen, wat
heel plezierig is. Om het nog eerlij-

ker te maken werden niet de beste genomineerd voor de prijzen, er
waren 12 prachtige prijzen, waar de
wedstrijdleiding dagen aan gespendeerd had om het uit te zoeken.
De prijzen werden verdeeld over de
eerste, vierde, achtste en twaalfde plaats. Er werd in 2 lijnen gebridged, de orange lijn en de witte lijn, maar de prijzen werden eerlijk over de twee lijnen verdeeld, het
ging om de behaalde punten. Ada
Groenewegen had het systeem bedacht waarbij de kaarten gestoken
waren, maar aan de achterzijde van
de kaartboxen was de uitslag aangegeven, die als goed geboden en
gespeeld was gehaald zou moeten
worden. De uitslag moest men dan
op een lijst vermelden, waarbij het
paar met de hoogste punten eerste
werd enzovoort enz.
Eerste prijs
De eerste prijs was voor het paar
Ank v.d.Dijk en Lotte Minderhout.

De tweede prijs (dus eigenlijk de
4de plaats) was voor Addie de Zwart
en Jeannet Vermey. Derde prijs was
voor Wil Uleman en Joke v.d. Dungen. De vierde prijs was voor het
paar Greet Ruwel en Ge Swart, hierbij barste een groot gejuich los, want
we gunnen het dit paar heel erg. De
vijfde prijs was voor het paar Leny
van Noort en Phini Sutter. De laatste maar daarom niet minder mooie
prijs was voor het paar Fien Leeftink
en Bibet Koch. Na de prijsuitreiking
volgde er een zeer geslaagde lunch,
zeer goed verzorgd door de Strooppot, waarna nog onder het genot
van een drankje nog nagebabbeld
kon worden. Al met al een zeer geslaagde Kerstdrive, waarvoor wij het
bestuur en vooral de penningmeester zeer erkentelijk zijn.
In het nieuwe jaar en wel op donderdag 11 januari gaan we weer
verder met de vijfde ronde van de
tweede cyclus. Wij wensen iedereen
een goede jaarwisseling.

aan zeven kinderkankercentra in
Nederland. Met dit geld wordt onderzoek gefinancierd waarmee deze
centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere
behandeling en genezing van kinderkanker. Tijdens het traditionele kerstontbijt van de Theoretische
leerweg leerlingen bovenbouw op
23 december werd er bekendgemaakt dat er al 1.750,- is opgehaald
voor KIKA. De cheque werd overhandigd aan een vertegenwoordiger van Kika.

34 Taekwondoka’s halen
een band hoger bij Horangi
Mijdrecht - Zenuwachtige deelnemers, een zaal vol publiek en
streng kijkende examinatoren, zondag in sporthal de Eendracht tijdens
de examens van Horangi Taekwondo Mijdrecht. Uiteindelijk mochten
34 deelnemers hun nieuwe band en
een diploma op komen halen bij hun
trotse trainers, Bas Bokkes en Remko van Gerven. Tijdens een examen
moeten de sporters van Horangi wel
iets laten zien. Bijvoorbeeld poomse’s lopen. Dit is een vaste volgorde van technieken in een schijngevecht. Hierbij wordt gelet op de juiste uitvoering van de technieken. Bij
het sparren moet de deelnemer laten zien dat er wedstrijdinzicht is. De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact, dit hangt
af van de graduatie. Tijdens de
stapssparring wordt een aanval en
een counter gemaakt op de partner.
De technieken en afstand moeten

correct zijn. En als laatste de zelfverdediging, hierbij zijn er aanvallen
met een mes, stok of vastpakken,
die op een realistische manier verdedigd worden door de deelnemer.
Voor de hogere graduaties staat er
nog een breektest op het programma, waarbij met de hand of met een
schop een houten plankje wordt gebroken. Tijdens de examens werden
Bas en Remko nog verast met een
cadeau van 3 leden van Soos de Cirkel. Zij hebben, na aanleiding van de
clinics die Bas en Lotte daar hebben
gegeven, een mooi schilderij voor de
trainers gemaakt waarop de trainers
en het logo zijn afgebeeld. Trainers
Bas Bokkes en Remko van Gerven
van Horangi Taekwondo Mijdrecht
zijn tevreden en kijken terug op een
mooi examen. Tijdens de examens
werden zij bijgestaan door Charly
Hendriks, Lotte Besseling en Cindy
de Jong.

Een overzicht van de gesla agden
Gele slip: Lorenzo Tremante, Niccolo Tremante, Marnix Lüschen, Mohamed Elmourabit, Joy Huismann,
Niek Dijksma, Lukas Ooms, Tarik
Chemlaki
Gele band: Sabas Snoek, Isis Legger, Tom van Strien, Boyan Smits,
Guido de Jongh, Wesley de Jong,
Daniël Flederus
Groene slip: Kai Schreurs, Thomas
Juressen, Adil Tawfik, Kim Fokker,
Aukje Hoogkamp, Sophie Hoogkamp, Ravi Creijf
Groene band: Zara Legger, Patrick
Bon, Cilla Oudshoorn
Blauwe slip: Pascal de Jongh, Mohammed Asafiati
Blauwe band: Victor van der Most,
Dylan de Jongh, Boris Kuppens, Farah Faiq, Rumen van der Woude
Rode slip: Tristan Koekenbier, Ryan
Hoekman
Rode band: Casper Bulterman

Basketballers VLC swingend
Regio - Het basketbaltoernooi voor
leerlingen van alle VLC brugklassen
werd vorige week, zowel in Vinkeveen als in Mijdrecht, gespeeld. De
afgelopen weken werd er hard getraind en geoefend om de nodige
technieken en het speelsysteem onder de knie te krijgen.
Vinkeveen
In Vinkeveen hadden de teams
zich mooie namen aangemeten, ze
speelden zowel op de maandag als
dinsdag hun toernooi. Bij de meisjes werden de Sexy B-balls van klas
C1a de kampioen van maandag, Bij
de jongens werd dat het team de
playing B-boys uit H1a. De winnaars
van dinsdag zijn “de Bazen” uit klas
M1a bij de jongens en “team onbekend” uit klas M1b. Het leuke in
Vinkeveen is dat alle klassen een
winnaarteam hebben geleverd. De
teamshirts van veel teams vielen op
een leuke, kleurige manier op.
Mijdrecht
Ook op de locatie Mijdrecht werd op
goed niveau gespeeld en werd het
een gezellig toernooi waar de kinderen hun beste beentje voor hebben gezet. Vijf klassen op maandag
en nog eens vijf op dinsdag vertoonden hun basketbalkunsten. Het
maandag toernooi werd een prooi

voor Cb1 bij de jongens en Ab 3 bij
de meisjes. Op plaats twee eindigden Cb2 (jongens) en Ca4 bij de
meisjes. Meisjes Ba4 werd derde, bij
de jongens ging het team Mb2 met
de derde prijs naar huis. De vierde
plaats was voor Mb1 (jongens) terwijl Cb4 bij de meisjes met de vierde
prijs ging lopen.
De overige prijzen waren voor:
Vijfde plaats Ba3 en Ca1, zesde Ba5
en Ca2, zevende Ca3 en Ab1, achtste Ab4 en Ab2, negende Cb3 en
Ba2, tiende Mb3 en Ba1 en de laatste plaats bij de meisjes was voor

Mb4. De dinsdagwedstrijden waren
ook van goed niveau. Hier was de
uitslag als volgt:
Eerste Ma1 (jongens) en Ma3 (meisjes), tweede Hb1 en Hb4, derde Aa2
en Ha4, vierde Ha1 en Bb3, vijfde
Bb2 en Hb3, zesde Ha2 en Ma4, zevende Ma2 en Aa3, achtste plaats
voor Hb2 en Aa4, negende Aa1 en
Bb4 en tot slot de tiende plaats voor
Ha3 bij de meisjes en Bb1 (jongens).
Al met al een sportief, gezellig toernooi dat werd geleid door goede
scheidsrechters uit de hogere klassen.
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Laurine Nuij gestopt als
fysiotherapeut
van het contact met mensen, maar
alle regeltjes er omheen hoeft van
mij niet, maar ja… Dat is in de loop
der jaren wel vertienvoudigd, dus
op het leuke stuk werk wat ik ervan
vind werd steeds meer beknibbeld.
Bovendien is mijn echtgenoot deze maand 65 geworden en gaat met
pensioen. Een heel belangrijke factor. Wij willen samen nog wat leuke
dingen doen in het leven waar je tijdens je werk eigenlijk nooit aan toe
komt. Verder hebben wij nog twee
kinderen thuis wonen en die gaan
hun moeder nu ook vaker zien.
Daarnaast laat het maatschapcontract het toe dat ik eind van dit jaar
mag opstappen”, aldus een opgewekte Laurine die desgevraagd over
de nodige vakkennis blijkt te beschikken bij de uitleg van verschillende vormen van fysiotherapeutische behandelingen.

Mijdrecht - Meer dan dertig jaar
heeft Laurine Nuij veel patiënten uit
De Ronde Venen in de Praktijk voor
Fysiotherapie aan de Hoofdweg 48a
deskundig en met alle persoonlijke aandacht en begrip behandeld.
Naar eigen zeggen heeft zij nooit
spijt gehad van haar keuze fysiotherapeut te worden. Een beroep dat zij
met veel plezier en toewijding heeft
uitgeoefend. Laurine studeerde in
de zomer van 1977 af in de fysiotherapie en begon met haar werkzaamheden in Amsterdam. Later specialiseerde zij zich verder en werd ‘oedeemtherapeut’ (behandeling van
door vochtophoging opgezette ledematen en lichaamsdelen naar
normale proporties door de vochtafvoer tussen de weefsels weer op
gang proberen te brengen). Binnen het genootschap van fysiotherapeuten wordt een dergelijk specialisme een ‘verbijzondering’ genoemd. Als ‘invalster’ kreeg zij de
kans in de praktijk te komen werken die toen nog gevestigd was op
de Dubloen, maar zij bleek alras een
‘blijvertje’ te zijn en verhuisde mee
toen de huidige Praktijk voor Fysio-

therapie gebouwd en in 1980 in gebruik werd genomen aan de Hoofdweg. Zes jaar later ging zij op 1 januari 1986 met haar collega fysiotherapeuten René en Joke Besançon en Jeanette Bastemeijer een
maatschap aan. Nadien kwam fysiotherapeut Bram van Hulst de gelederen versterken. Hoewel Laurine haar werk als fysio- en oedeemtherapeut nog steeds een warm hart
toedraagt, heeft zij onlangs besloten hiermee te willen gaan stoppen.
Vanzelfsprekend na intensief overleg met collega’s en haar gezin. Om
kort te gaan, met ingang van 1 januari 2012 maakt zij geen deel meer
uit van het praktijkteam.
Doener
“Zie ik er uit alsof ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt? Niet
dus. Maar ik vind het mooi geweest.
Ik heb het altijd hartstikke leuk gevonden, maar ik heb mijn verhaal
gedaan. Wat ik wel een last heb gevonden is de toenemende regelgeving en administratieve rompslomp,
maar dat hoort er nu eenmaal bij.
Ik ben een echte doener en houd

Sluiting ijsbaan Mijdrecht
met priksleewedstrijden
Mijdrecht - Op 29 december is
alweer de laatste dag van een
zeer geslaagd schaatsfestijn in
Mijdrecht. Veel scholieren en andere deelnemers hebben deze maand,
op de kunstijsbaan, al een voorproefje kunnen nemen op een misschien wel komende strenge winter.
De organisatie en de Rondeveense
Schaatsverenigingen hebben met
hun vrijwilligers weer uitstekend
werk verricht. Op de sluitingsdag,
donderdag 29 december, worden
de ijsmachines stilgezet. De organisatoren hebben van 14.00 uur tot

16.00 uur nog een laatste uitsmijter gepland. Net als vorig jaar is er
voor bekende Ronde Veners, genodigde en sponsors een priksleewedstrijd georganiseerd om de MZ-Beveiliging wisseltrofee. Liefst 36 deelnemers gaan om deze begeerde trofee de strijd aanbinden.
In de pauze van deze wedstrijd, die
aan elkaar gepraat zal worden door
de niet onbekende Robbert Vermaas, zal het Vinkeveense shantykoor de Turfschippers met een optreden het feest compleet maken.

Vrijwilligers bakken
oliebollen en appelbeignets
Vinkeveen/Waverveen - Op 29,
30 en 31 december bakken leden
van De Morgenster kerk van Vinkeveen en Waverveen weer oliebollen
en appelbeignets. De verkoop vindt
plaats vanaf het parkeerterrein van
winkelcentrum Zuiderwaard en bij
de kerk aan de Herenweg 253.
Naast de rijkgevulde oliebollen zijn
er ook oliebollen zonder krenten en
rozijnen en appelbeignets te koop.
De vele vrijwilligers van PKN de
Morgenster bakken ze in alle vroegte elke dag vers.
De grondstoffen zijn dit jaar allemaal in prijs gestegen, maar de
oliebollen zijn te koop tegen dezelfde prijs als afgelopen jaren.
Verkoop aan de kraam op het parkeerterrein start bij het aanbreken
van de dag.

De opbrengst is bestemd voor het
onderhoud van de kerk en gebouwen. Vooraf bestellen kan via
oliebollenvinkeveen.nl.
Afhalen van bestellingen is mogelijk tussen 10.00 en 13.00 uur bij de
kerk.
De leden van de kerk wensen eenieder een gezegend nieuw jaar en
heten u van harte welkom ook een
keer een samenkomst van de gemeente bij te wonen.

Verkeersongeval
met letsel
Mijdrecht - Maandagochtend
19 december raakte een jongen
gewond door een val met zijn
bromfiets.
Omstreeks 07.50 uur kreeg de
politie een melding van een ongeval op de provinciale weg
N201. Ter plaatse bleek dat een

17-jarige jongen uit Uithoorn met
zijn bromfiets was gevallen. Door
de gladheid raakte hij de macht
over het stuur kwijt en kwam hij
ten val. De jongen liep letsel op
aan zijn heup. Hij is met de ambulance overgebracht naar het
ziekenhuis.

Oude stempel
Volgens Laurine is de huidige fysiotherapie steeds meer de richting opgegaan van spieropbouw
en conditietraining. De sportscholen zijn daarin een heel grote rol
gaan spelen. Bijna elke zichzelf respecterende sportschool heeft tegenwoordig wel de beschikking
over een fysiotherapeut. Dat is een
deel van de fysiotherapie dat Laurine nooit heeft aangetrokken. Terwijl zij zelf heel veel aan sport doet
en graag af en toe een halve marathon loopt. Maar in haar werk ambieerde zij deze vorm van fysiotherapie niet. Laurine is nog een fysiotherapeut van de ‘oude stempel’. In bijna 35 jaar dat zij dit vak heeft uitgeoefend zag zij heel wat ontwikkelingen in de behandelmethoden voorbij komen. “De huidige fysiotherapie
is ontstaan uit een samengaan van
de vroegere heilgymnast en de masseur. Daar zijn later de verschillende toestellen en apparaten bij gekomen. De heilgymnast moest een
applicatiecursus volgen in de fysiotechniek en de apparatuur en dan
werd je fysiotherapeut”, weet Laurine. “De massages waren een hele belangrijke schakel in de behandelingen. Daarbij werd veel gebruik
gemaakt van de UKG, een apparaat

waarmee je ultra korte golf (warmte)stralen in de weefsels liet doordringen, te vergelijken met de bekende ‘rode lamp’. Die gebruikte je
thuis als je ergens spierpijn had of
‘kou had gevat op je spieren’. Het
was een apparaat dat gezien werd
als iets wat meehielp aan het herstel. Tegenwoordig wordt de werkelijke effectieve waarde ervan als
gering gezien. De fysiotherapie van
toen kende nog veel vraagtekens.
Er was weinig onderzoek naar het
hoe en waarom. Je deed het meer
op gevoel en vaak hielp de behandeling ook nog. In de loop der jaren
is er veel duidelijk geworden door
onderzoek en verdere kennis over
het functioneren van het lichaam
en de invloed van beweging op de
gezondheid. Houding verbeteren, in
balans komen et cetera zijn nu van
veel meer belang. Patiënten krijgen
in het verlengde van de behandelingen ook steeds vaker oefeningen
voorgeschoteld die zij thuis kunnen
doen. Oefentherapie in brede zin ligt
tegenwoordig ten grondslag aan de
behandelmethode. Kortom, in dertig
jaar is er natuurlijk wel het een en
ander veranderd. Veelal ten goede
kan ik zeggen. Daaronder ook dat
men nu rechtstreeks een afspraak
met de fysiotherapeut kan maken
zonder verwijzing van de huisarts.
Het belangrijkste vind ik echter dat
mensen zich meer bewust moeten
worden van het gebruik van hun
eigen lichaam en hoe zij daarmee
omgaan. Een goede houding bij het
rechtop lopen, rechtop zitten, goed
lopen op de juiste schoenen, iets op
de juiste manier optillen, meer bewegen enzovoort. Dat laatste is heel
belangrijk. Al met al zorgen voor
een goede mobiliteit. Als fysiotherapeut ben je daarin aan het coachen,
want als je het tussen de oren goed
weet recht te zetten, kom je als therapeut niet alleen een heel eind in
de goede richting, maar heeft degene die voor klachten behandeld
wordt er natuurlijk ook baat bij. En
daar gaat het immers om.”

Schilderijenexpositie in
Bibliotheek Mijdrecht
Mijdrecht - In de maand januari 2012 is er in de bibliotheek te
Mijdrecht een expositie van werk
van Andre Klompmakers. Als lid van
Atelier de Kromme Mijdrecht heeft
hij zijn passie schilderen (acrylverf)
onder professionele begeleiding
verder ontwikkeld.
Zocht hij voorheen naar het modelleren van de mens in de sport
of ballet of naar het dier zoals koeien, nu vormen impressies van een
stad, een landschap alsook een stil-

leven zijn inspiratiebron. Dit resulteerde in abstracties in een kleurrijk palet. Recentelijk werden stillevens met een ingeperkt perspectief en een ingetogen kleurpalet
neergezet dat tot meer spanning in
zijn werk resulteerde.(zie website:
andre-klompmakers.exposeert.com)
Op dit moment wordt met meer
aardse kleuren en door toevoeging
van zand en kleine materialen nog
meer textuur en kracht in zijn werk
gecreëerd.

Laurine Nuij hangt over een paar
dagen haar functie aan de wilgen,
zoals dat heet. Het is even wennen zonder haar in de praktijk, maar
voor haar zelf ook nu er een andere invulling van de dag op komst is.
Zal best lukken, want zij heeft genoeg liefhebberijen en kan zich nu
ook meer aan haar echtgenoot en
kinderen wijden. Laurine, bedankt
voor al je inzet de afgelopen jaren
en het ga je goed!

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Natuur in de winter
De winter is alweer even aan
de gang, en stiekem hoop ik
dat hij nét zo mooi wordt als
verleden jaar. Met berijpte takken en een dik pak sneeuw.
Heerlijk om een wandeling te
maken, en dan binnen ontdooien met warme chocolade
melk. Voor de vogels is het
minder fijn als het zo’n strenge
winter is. Zeker als het vriest of
als er sneeuw ligt kunnen zij
immers weinig insecten, bessen en zaden vinden, terwijl
het hen nu veel energie kost
om warm te blijven. In een
koude nacht kunnen kleinere
soorten wel tien procent van
hun gewicht verliezen. Voor
hen zorgen we dan ook altijd
voor een uitgebreid “koud buffet” met voersilo’s met zaad,
vetbollen, pinda-slingers en
fruit. Er zijn ook vetkegels te
koop met insecten.
Dit alles wél in en om de boom
vlak bij het keukenraam, zodat
we er mooi zicht op hebben.
Er komen vooral pimpelmeesjes, koolmeesjes en vinkjes op
af, maar ook merels, spreeuwen, een vaste lijster, een
roodborstje, een vlaamse
gaai en een winterkoninkje
komen dagelijks langs. Verleden jaar hadden we zowaar
een grote bonte specht die
elke dag even kwam lunchen.
Door verschillend voer neer
te leggen kun je proberen de
diverse soorten naar de tuin
te lokken. De mees, vink en
de groenling zijn bijvoorbeeld
dol op zwarte zonnebloempitten, terwijl je de merel ook
een groot plezier doet met gewelde rozijnen en wat grote

stukken fruit. Ook een sparrenkegel, ingesmeerd met
zoutloze pindakaas, en dan
door het vogelzaad gerold
is binnen een mum van tijd
schoon gepikt.
Vetkolommen zijn trouwens
gemakkelijk zelf te maken van
een oud melkpak, een stevig
touwtje vanaf het midden
van de bodem om het geheel
straks aan op te hangen, wat
vogelzaad en ossewit frituurvet ( zonder zout ). Als het vet
hard is geworden kunnen de
zijkanten van het melkpak eraf
worden gescheurd en klaar is
de kolom. Naast eten hebben
de vogels natuurlijk ook water
nodig , om te drinken en om
in te badderen. Als er sneeuw
ligt kunnen ze dát eten en is
dit een goed alternatief voor
drinkwater. Geef ze vooral
geen warm water, omdat ze
zich daardoor misschien laten
verleiden tot een warm bad,
waarna ze kunnen bevriezen.
De nestkastjes kunt u laten
hangen zodat de vogels daarin kunnen schuilen als het heel
koud is. Veel vogelkijk plezier
en fijne feestdagen!
Marianne v.d. Bosch
IVN De Ronde Venen
& Uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Van links naar rechts: Ton Caspers, bestuurder van Amerpoort, Tom Burgers,
directeur-bestuurder van GroenWest, een bewoonster, Erika Spil, wethouder
Samenleving en Sociale Zaken van de gemeente De Ronde venen.

GroenWest realiseert 30 woningen in Vinkeveen

Feestelijke opening voor
bewoners en omwonenden
Vinkeveen - Op 20 december vierde woningcorporatie GroenWest de
oplevering van 30 nieuwbouwwoningen in Vinkeveen. Bij de Vinkeveense plassen aan de Prins Bernhardlaan ontwikkelde GroenWest
gefaseerd 18 woningen en in nauwe samenwerking met zorginstelling Amerpoort een begeleid wonen
project met 12 woonunits. Een chocolade demonstratie, onderdeel van
het programma, was een smakelijke
afsluiting van dit bijzondere nieuwbouwproject.
De diversiteit is groot bij dit unieke
kleine nieuwbouwproject bij het water. GroenWest bouwde hier 4 royale koopwoningen, 6 sociale huurappartementen, 8 vrije sector huurwoningen en een clustergebouw met
12 zorgwoningen. Begin 2011 werden de eerste woningen opgeleverd,
later volgden de 12 woonunits voor
jongeren met een licht verstandelijke beperking. Starters, tweeverdieners, senioren en gezinnen wonen
hier met veel plezier op deze fraaie
locatie.
Toekomst
Tom Burgers, directeur-bestuurder
van GroenWest: “met dit zeer gedifferentieerde project bouwt GroenWest voor de toekomst. Er is op
duurzame wijze gebouwd: alle woningen zijn prima geïsoleerd. Daarnaast houden we rekening met de
omgeving door speciale architectuur. Bovendien helpen wij jongeren aan een woning die een beetje
begeleiding nodig hebben. Wij zijn

dan ook blij dat wij kunnen bijdragen aan deze mooie nieuwe wijk in
nauwe samenwerking met de gemeente, Amerpoort en anderen.”
Ook Ton Caspers, bestuurder van
Amerpoort was tevreden met het
resultaat. “Dit is een prachtig project. Waar woon je aan de rand van
het water en toch midden in het
dorp? Je kan het je niet beter wensen. Ik hoop van harte dat onze jongeren hier stap voor stap werk en
ontspanning in de buurt kunnen
vinden.”
Wethouder
Aanwezig was ook Erika Spil, wethouder Samenleving en Sociale Zaken van de gemeente De Ronde Venen. “De gemeente heeft deze zorgplekken heel hard nodig. Wij willen voorkomen dat mensen tussen
wal en schip raken, vooral degenen
die zorg nodig hebben. In deze tijden zijn investeringen in zorgvoorzieningen niet meer vanzelfsprekend. Ik ben dan ook blij dat de jongeren van Amerpoort hier hun eigen woonplek hebben kunnen vinden”, aldus de wethouder.
GroenWest is een actieve, maatschappelijk betrokken woningcorporatie die haar klanten een thuis
wil bieden in het Groene Hart. De
woningcorporatie is actief in de gemeenten De Ronde Venen, Woerden, Utrecht (Vleuten-De Meern,
Haarzuilens en Leidsche Rijn) en
Montfoort. Op dit moment huren
bijna 12.000 huishoudens een woning van GroenWest.
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2e SCHOOL VAN NEDERLAND!!!!! OPBRENGST: 31.500 EURO

VeenLanden College steunt
3FM Serious Request

In de laatste week voor de kerstvakantie heeft het VeenLanden
College zich met acties aangesloten bij de jaarlijkse geldinzameling van radio 3FM voor het Rode Kruis.
Dit jaar vroegen zij hiermee aandacht voor de meer dan tien miljoen moeders die vechten tegen de gevolgen van oorlog. Het Rode Kruis helpt deze moeders met onderdak, medische hulp en
noodhulpgoederen zoals voedsel, drinkwater, zeep en keukengerei. DJ’s van radio 3FM werden zes dagen lang zonder eten in het
Glazen Huis opgesloten. Tegen betaling draaiden zij verzoeknummers.
Op het VeenLanden College draaiden eigen DJ’s tijdens de pauzes
muziek en werd op verschillende manieren aandacht gevraagd
voor de actie, waarbij leerlingen geld konden doneren.
Een deel leerlingen uit Mijdrecht en Vinkeveen vroeg op een wel
heel bijzondere manier aandacht voor de actie. Zij vastten vanaf donderdagmorgen acht uur 24 uur lang en lieten zich daarvoor
sponsoren door familie en vrienden. De 24 uur werd doorgebracht
op school met een lezing door Jan van Loo, bestuurslid van het Rode Kruis, lessen (w.o. Chinees voor beginners, salsa les en drama), activiteiten (w.o. karaoke met kerstliedjes en een fotoshoot
met hoed), films en feest. In de nacht van donderdag op vrijdag
kwam er maar weinig van slapen. Het nachtprogramma draaide
gewoon door.
Na het kerstontbijt op vrijdagmorgen acht uur was het tijd voor de
kerstviering. Als afsluiting kon docent Jochem Quartel onder luid
gejuich een cheque van 31.500 euro overhandigen aan Rode Kruis
vertegenwoordiger Jan van Loo. Deze prees de motivatie en de inzet van de leerlingen en was opgetogen over het geweldige resultaat: de op een na hoogste stand van alle scholen in Nederland.
Ook wij van de redactie zijn trots op onze scholieren van het VeenLanden College!
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Zeer geslaagde Kerstdrive bij
Bridgevereniging De Ronde Venen
De Ronde Venen - Gisteravond
heeft in de Meijert weer de jaarlijkse Kerstdrive van Bridgevereniging De Ronde Venen plaatsgevonden. Zoals elk jaar was dit weer een
avond, waarin met veel plezier gespeeld werd en tussen de ronden
door genoten kon worden van het
kerstdiner. Voor de spelers welke als
1e, 2e, 3e,10e ,15e of laatste eindigden was er een prijsje beschikbaar.
Vanaf 10 januari wordt weer in competitieverband gespeeld. Gespeeld
wordt in 2 lijnen op de dinsdagavonden, aanvang 19.45 uur in de
Meijert .
De uitslag van de speelavond vindt
direct na afloop van de laatste spelronde plaats.
De vereniging heeft nog plaats voor
zowel beginnende als ervaren bridgers. Er wordt gespeeld in een ontspannen sfeer. Heeft u belangstelling om bij onze vereniging te komen bridgen, kom dan, om de sfeer
te proeven , zonder enige verplichting eens een avond meespelen.
Wilt u thuis met kennissen spelen,
dan heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar, welke tegen
geringe kosten door leden geleend
kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmelding om een avond vrijblijvend
mee te spelen kunt u bellen met
Theo van Nes, tel 0297.593618.

Tim Hartstra jeugdclub
kampioen tafeltennis Veenland
Wilnis – Tafeltennis leeft bij de
jeugd in de Ronde Venen. De laatste
jaren is het ledenaantal bij de jeugd
bij Veenland explosief gestegen.
Hierdoor is afgelopen jaar de jeugd
verdeeld over twee groepen, die op
verschillende tijden op de vrijdagavond training krijgen. De B-groep
traint van 18.00 tot 19.00 en de Agroep van 19.00 tot 20.00. Door deze
tweedeling krijgt iedereen de maximale aandacht van de trainers. De
trainingen worden verzorgd en begeleid door Marten Nap en Willem
Valentijn, twee ervaren krachten die
al jaren rondlopen in het tafeltenniscircuit.
De jeugd is onderverdeeld in groep
A en B. In groep B zitten vooral de
beginners en de jeugd die voor het
eerst kennismaken met de sport.
Hierbij worden vooral de basistechnieken geleerd. In groep A zit
de meer ervaren jeugd en er wordt
doorgaans op een hoger niveau ge-

speeld en getraind. Ook wordt de
tafeltennistechniek verder uitgebouwd.
Afgelopen vrijdag werd er bepaald
wie er clubkampioen zou worden
bij groep A. De jeugd had de mogelijkheid om het afgelopen jaar zoveel mogelijk wedstrijden te spelen
in een onderlinge competitie.
Overtuigend
Aangezien niet iedereen hetzelfde
aantal wedstrijden gespeeld had,
werd er niet alleen gekeken naar
het aantal gewonnen wedstrijden,
maar ook naar het winstpercentage.
In de A-groep ging de tafeltennistitel overtuigend naar Tim Hartstra.
Hij won afgelopen jaar overtuigend
al zijn twaalf partijen en kan zich
komend jaar clubkampioen noemen
van Veenland. De zilveren medaille
ging naar Ruben Zwaan. Hij speelde eenentwintig partijen waarvan hij
er vijftien omzette in winst. De der-

de plaats ging naar Viktor van der
Most. Hij won weliswaar twee partijen meer dan Ruben, maar daarnaast verloor hij er negen waardoor
zijn winstpercentage iets lager was.
De gouden medaille ging dus naar
Tim Hartstra, die dit jaar ongenadig
was. Hij mocht bij de prijsuitreiking
de wisselbeker in ontvangst nemen,
waarin zijn naam ingegraveerd is.
Nadat Ruben de zilveren medaille en Viktor de bronzen medaille
in ontvangst nam, kreeg de andere
jeugd ook nog een medaille uitgereikt. Deze jeugd bestaat uit Ramon
Gerdes, Martijn van Dijk, Timo Bunschoten, Bart Hartstra, Jelle Buskermolen, Paul Heineman, Denise
van Kreuningen, Twan Fokker, Robert Breij, Wardi Duijvelshoff, Twan
Groeneveld en Tom Veerman.
De winnaars van de B-groep zullen
in januari bekendgemaakt worden,
waarna de winnaar ook de wisselbeker overhandigd zal krijgen.

Maak kennis met tennis!

CSW meisjes E9M behalen gedeelde,
tweedeplaats na de eerste seizoenshelft
Wilnis - De meiden van de E9M
zijn op een hele mooie 2e plaats geeindigd na de 1e seizoenshelft. De
meeste meiden hadden eigenlijk
nog een jaar in de F kunnen spelen maar staan zeker ‘hun vrouwtje’
in de E.
Met nieuwe shirts gesponsord door
Juwelier Swaab zijn ze vanaf de eerste competitiewedstrijd goed scherp
geweest en dat heeft dus zeer goede resultaten opgeleverd. De tegenstanders hebben het erg moeilijk
gehad met onze rappe voorhoede,
stofzuigers op het middenveld en de
opruimers in de achterhoede. Al met
al een goede combinatie van speelsters om veel wedstrijden winnend
af te sluiten en soms een steekje te
laten vallen. Dit laatste is niet erg
want daar leren ze ook weer van!
Hopelijk zal de tweede seizoenshelft even succesvol zijn. Eerst maar
eens een welverdiende vakantie en
het leuke Gerrie Spruyt toernooi in
de Willestee. Daarna gaan de meiden er weer tegenaan.

Billjartclub de kuiper/van Wijk haakt af
voor periode-titel
De Ronde Venen - Het biljartteam
van De Kuiper/van Wijk heeft de
hoop op een eerste periode-titel opgegeven. DIO gaat onverstoorbaar
verder met overwinningen.
De Paddestoel 2 blijft nog enigszins
in het spoor, maar er moet een biljartwonder gebeuren om nog verandering in de koppositie van DIO te
brengen. Helaas was er voor de eerste keer in deze competitie een vervelend incident. Het betrof de wedstrijd De Paddestoel 1 tegen Stieva
Aalsmeer. De thuisclub bleek niet in
staat om arbiters en schrijvers beschikbaar te stellen. Uiteraard volgt
een gepaste sanctie. Vervelend voor
de biljarters die wel van goede wil
waren.
In week 17 zorgde Richard Schreurs
van Bob’s Bar voor vuurwerk door in
11 beurten zijn partij te winnen. René Hoogeboomvan APK Mijdrecht
1 maakte in één beurt 20 caramboles = 40% van zijn totaal te maken punten. De Merel/Heerenlux 2
pakte met 5-4 op het nippertje het
extra punt tegen Cens 1. Desmond
Driehuis verbaasde weer door in 16
beurten van Evert Oudhof te winnen.
Donny Beets bevestigde zijn goede
vorm door in 21 beurten Frank Witzand te verslaan.

Voor meer informatie en opgeven
kan men contact opnemen met
Auke Ykema, 06-51357723 of 0297282126 of per e-mail: aukeykema
@hotmail.com

Denk en zet-advisor 1 en
2 beiden gelijkspel

Staand, van links naar rechts: Paul Breewel (sponsor), Esmee van Dijk, Dana Breewel, Robbin Dekker, Jade Springintveld, Lucy Wessels en Dick van der
Linden (coach en trainer). Zittend (liggend), van links naar rechts: Michelle
Lem, Anne Loo, Esmee van der Linden en Megan Bakker.

DIO
DIO was met 6-3 runner-up De
Springbok 1 de baas. Herman Turkenburg had slechts 20 beurten nodig om John van Dam te vernietigen.
Paul Schuurman had met winst in
21 beurten geen kind aan Kees de
Bruin. Bert Dijkshoorn en Hans van
Eijk kwamen een gelijkspel overeen.
Peter Stam redde de eer voor De
Springbok 1 tegen Eric Brandsteder.
Cens 2 was kansloos met 0-9 tegen De Merel/Heerenlux 4. Jeroen
Vis, Piet Best, Gijs van der Vliet en
Wim van der Linden kenden geen
genade met het team van Cens 2.
De Springbok 2 won nipt met 5-4
van APK Mijdrecht 4. Jan van Veen
en Piet Slingerland zorgden voor de
Hoefse punten. Jan Lindhout veegde in 18 beurten Hans Brozius van
de biljarttafel. APK Mijdrecht 1 verloor in een goede wedstrijd met 4-5
van de Paddestoel 3. Michel Bak
verraste Cor Ultee in 25 beurten.
Ralph Dam was in 24 beurten Gerrie
Hölzken de baas. Jan Peters lag Jos
van Wijk in 22 beurten over de knie.
Bob’s Bar
Bob’s Bar won ruim met 8-1 tegen
een “gelegenheidsteam” van De
Kuiper/van Wijk. Richard Schreurs
was onverbiddelijk voor Jos Lugtigheid. Richard scoorde een moyenne

van 6,363. Hero Janzing liet Richard
van de Kolck in 21 beurten ontsnappen. Toine Doezé en Erik Spiering deelden de punten. De Schans
gunde met 8-1 de Merel/Heerenlux
1 slechts één punt. Een prima overwinning in 22 beurten boekte John
Beets op John Vrielink. Henk Doornekamp en Dirk van Yperen wonnen van resp. Kees Griffioen en Bart
Hoffmans. De Merel/Heerenlux 3
verloor met 2-7 van De Vrijheid/Biljartmakers. Bert Loogman, Fred van
Eijk en Bart Dirks namen de punten mee naar de Amstelhoek. Caty Jansen redde de eer voor de Vinkeveners. De Paddestoel 2 had met
6-3 een hele kluif aan De Kromme
Mijdrecht 2. Jim van Zwieten had in
20 beurten geen kind aan Ab Augustin. Robert Daalhuizen en Adrie
van Yperen kwamen na 22 beurten gebroederlijk remise overeen.
APK Mijdrecht 2 won volgens telefonische opgave met 7-2 van APK
Mijdrecht 2.
Stand na 17 speelweken:
DIO
109 punten
De Paddestoel 2
98 punten
(1 wedstrijd meer)
De Kuiper/van Wijk
88 punten
De Vrijheid/Biljartmakers 85 punten
De Merel/Heerenlux 3 84 punten

Mijdrecht - Tennis Vereniging
Mijdrecht start in januari met voorbereidend tennis. De lessen zijn
bedoeld voor kinderen van circa
5 tot 8 jaar. De kennismakingslessen beginnen op vrijdag 13 januari
van 15.00 – 16.00 uur in de tennishal. Bij voldoende belangstelling zal
ook op een andere dag in de week
nog een groep starten. In tien lessen maken de kinderen kennis met
de tennissport op een speelse manier. De kosten bedragen 50,00.
Een racket kunnen zij lenen. Als ze
het leuk vinden om met tennis door
te gaan, kunnen ze in april lid worden bij TVM.

De Ronde Venen - Waar Denk en
Zet-Advisor 1 vorig seizoen met 3
overwinningen begon,komt het dit
seizoen moeilijk uit de start-schaakblokken. Na remise tegen de Giessen 1,verlies tegen Kijk Uit 1 werd er
nu wederom gelijk gespeeld tegen
Woerden 3. Net als tegen de Giessen
werden de overwinningen ook nu
weer door de “witspelers”behaald.
Henk Kroon ,1e bord en Jan de Boer3e bord waren beiden iets te sterk
voor hun tegenstander en al redelijk snel stond er een 0-2 voorsprong
voor de Denk en Zetters. Het eerste
tegenpunt werd behaald op bord 6
waar Cees Verburg verloor. Gert Jan
Smit verruimde de voorsprong weer
door zijn c-pion naar de overkant te
brengen,voor de promotie een feit
was gaf zijn tegenstander op, 1-3.
Het “anschluss”-punt vond plaats
op bord 8 waar het Henk v.d. Plas
niet gelukte zijn pionnen meerderheid,3 in ruil voor een loper, tot gelding te doen komen.2-3 maar nog
steeds dus in het voordeel van Denk
en Zet-Advisor.
Remise
Een rustige remise op bord 7 door
Harris Kemp bracht de stand op
2 ½ - 3 ½. De mooiste partij werd
gespeeld op bord 4, waar invaller
! Thierry Siecker de honneurs voor
de op vakantie zijnde Bram Broere
waarnam.

Een scherpe koningsaanval van
Siecker gecompenseerd door een
sterk paard in het centrum en een
open b-lijn waar een mooie toren op
stond door de tegenstander. In een
zeer complexe stelling vond Thierry
steeds de beste voortzetting en behield hiermee de beste kansen. De
pionzet h5-h6 kostte hem echter
een pion, een fraai toren offer over
de g-lijn uitgevoerd door Siecker
was echter nog minimaal voldoende
voor remise, toen hij de volgorde van
de daaropvolgende penning omdraaide was de variant en daarmee
de partij meteen ten einde. Een 3 ½
- 3 ½ met de partij van Jeroen Vrolijk nog bezig. Of het nu kwam doordat Jeroen tegen een tegenstander
van het vrouwelijk geslacht speelde,
die hem ook nog- en dit terwijl Jeroen intensief aan het denken wasal schakend aan het uittekenen was,
heel veel spanning en winstkansen
wist Vrolijk niet in de partij te brengen. Gevolg was een remise. De tekening na afloop liet een duidelijk
slankere Jeroen zien dan hij,althans
volgens de optiek van menig Denk
en Zetter ,is. Of dit door de partij
kwam of omdat zijn tegenstandster
hem gunstig wilde stemmen zal wel
altijd een vraag blijven. Op het moment dat het eerste team uit speelde, moest Denk en Zet –Advisor 2
tegelijkertijd thuis spelen tegen En
Passant 5.

Voole winst
Ondanks of misschien dankzij, de
soms jeugdige tegenstanders die bij
En Passant achter de borden zaten,
op bord 8 een “jochie”van 10 jr. en
op bord 7 een jonge dame van 14 jr.,
gelukte het de Denk en Zet spelers
niet om de volle winst te behalen.
Op de borden 6 en 7 werden door
Evert Kronemeijer en Alfred Weinhandl wel de volle winst behaald.
Helaas werden deze 2 punten weer
genivelleerd door het verlies van Engel Schreurs op 3 en Gerben Roos
op 5. Remises op bord 1 Hendrik
Palm, bord 2. Cees Kentrop, bord
4. Jan Smit en tenslotte van invaller
Bert Vrinzen op bord 8 leverde een
4- 4 stand en daarmee het eerste
wedstrijdpunt voor het 2e team op.
In de interne competitie is, net als
vorig seizoen Henk Kroon wederom
de”officieuze” herfstkampioen geworden. Met 2 verlies partijen tegen respectievelijk Thierry Siecker
en n.b.in de laatste wedstrijdronde tegen Ron Klinkhamer, lukte het
Kroon toch nog om de concurrentie
licht voor te blijven.
De ranglijst van de 1e 10
borden is nu als volgt:
1. H. Kroon
2. R. Klinkhamer
3. H. Palm
4. G.j. Smit
5. A. Broere
6. T. Siecker
7. J. de Boer
8. E. Kronemeijer
9. J. Vrolijk
10. C. Verburg

412 pnt
356 pnt
334 pnt
328 pnt
321 pnt
318 pnt
312 pnt
273 pnt
252 pnt
227 pnt
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€278,66

Els Vader en Corry de Jong leefden zich uit bij

1 MINUUT GRATIS WINKELEN
bij C1000 Reurings en AH Zijdelwaardplein
Uithoorn - Zoals u vorige week
reeds in deze krant heeft kunnen
lezen, wonnen Els Vader en Corry de Jong uit Uithoorn bij de kassabonnenactie van winkelcentrum
Zijdelwaard, beiden 1 minuut gratis winkelen. De één kon dat doen
bij C1000 Reurings en de ander bij
AH Zijdelwaard. Vorige week dinsdagmiddag konden beiden dames,

met hulp van familieleden hun minuut incasseren en ze hadden zich
duidelijk voorbereid.
Els Vader winkelde in 1 minuut bij
C1000 Reurings maar liefst: €227,05
bij elkaar. Corry de Jong overtrof
haar nog bij haar gratis winkelpartij
bij AH Zijdelwaardplein. Zij winkelde: €278,66 bij elkaar.

€227,05

2e katern

De Ronde Venen

JAAROVERZICHT 2011

januari

De nieuwe gemeente De Ronde Venen heeft nieuwe collega’s.
Het college bestaat uit de wethouders Ingrid Lambregts (CDA),
Pieter Palm (VVD), Erika Spil (PvdA/GL) en Kees Schouten (CU/
SGP).
De gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw logo in het
vaandel (en de vlag) staan.

februari

Bouwbedrijf Midreth BV vraagt uitstel van betaling aan. Een
bewindvoerder gaat bekijken of er een doorstart kan worden
gemaakt.
Inwoners van Abcoude en Baambrugge verzoeken de
gemeenteraad te bezien in hoeverre een nieuwe naam voor de
gemeente toch mogelijk is.
Zideris Mijdrecht, woonvoorziening voor (licht) verstandelijk
gehandicapten, viert op 1 februari haar 25-jarig bestaan.
Woningzoekenden worden op het verkeerde been gezet door
een website van enkele ondernemers waarbij gesuggereerd
wordt dat men al kan inschrijven op woningen die gebouwd
worden in het plan Westerheul IV. Dat is pas over een jaar!

maart

Het kantoor van het failliete Bouwbedrijf Midreth blijft in gebruik.
Volker Wessels neemt het over en gaat het als kantoor voor
dochterbedrijf Bébouw-Midreth inrichten. Tevens krijgen 35
werknemers een dienstverband aangeboden.
De roep om toch een nieuwe naam te bedenken voor de
gemeente en door te voeren kost de gemeenschap 1 miljoen
euro.
Aan de Groenlandsekade in Vinkeveen zal een prachtig nieuw
hotel gaan verrijzen. M. Caransa BV uit Amsterdam is de
initiatiefnemer.

De eerste schop is nabij de Tienboerenweg in de grond gegaan
voor de omlegging van de N201 op het grondgebied van De
Ronde Venen. Er wordt een bouwweg aangelegd richting de
locatie waar de tunnel onder de Amstel zal worden gebouwd.

De Nieuwe Meerbode verschijnt vanaf heden in een full colour
uitvoering en is overgestapt naar de drukkerij van Janssen/Pers
in Gennip. Die zorgde jaren geleden al voor het drukken van de
kranten voor Gouw Uitgevers.
De provincie Utrecht heeft een plan klaar voor herinrichting van
de Wilnisse Bovenlanden.

Het Ondernemersfonds voor Koopcentrum Mijdrecht is
opgericht. Alle ondernemers in het centrum van Mijdrecht
betalen voortaan mee aan promotionele acties en evenementen.
In Vinkeveen gaat de nieuwe supermarkt van Albert Heijn aan
de Herenweg medio maart open voor de consument. De AH is
gevestigd in het voormalige pand van Koeleman.
De verkiezingscampagne van de provincie voor de Provinciale
Statenverkiezingen op 2 maart a.s.
Op verzoek van enkele raadsleden uit Baambrugge en Abcoude
komt er toch nog een onderzoekje of de naam van De Ronde
Venen alsnog niet veranderd kan worden…
Sinds 1 februari heeft De Ronde Venen ook een Jumbo
supermarkt en wel in winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen.

Verslaggever Ferry Mulder van Midpoint FM heeft zijn congé
gekregen vanwege misselijkmakende opmerkingen over het
overlijden van oud-Feyenoorder Coen Moulijn.
Bewoners en bedrijven aan de Vinkeveense Uitweg zijn de
slechte toestand van de Uitweg spuugzat. De weg is sinds
november onbegaanbaar vanwege een slecht geplande
onderhoudsbeurt door de gemeente. Daartoe was het wegdek
geheel verwijderd. Maar toen viel de winter in...

Dankzij de inspanningen en het doorpakken van wethouder
Pieter Palm is de Uitweg in Vinkeveen opnieuw geasfalteerd en
ligt de weg er weer ‘strak’ bij.

Bouwbedrijf Midreth B.V. is na het aanvragen van surseance
op maandag 14 februari failliet verklaard. Bouwbedrijf Volker
Wessels zal het merendeel van de lopende bouwprojecten
overnemen. Ook zal een (beperkt) aantal werknemers in dienst
komen bij de overnemende partij.
Veel inschrijvers op het woningproject Westerheul IV voelen zich
genomen na een misleidende (digitale) inschrijfperiode door
enkele ondernemers en waarvan de gemeente bovendien niets
wist.

Fractievoorzitter Anco Goldhoorn van RVB is lijsttrekker van het
Platform Lokale Partijen Utrecht die aan de verkiezing van de
Provinciale Staten gaat deelnemen.
Waar de totale criminaliteit in het district Rijn en Venen met
8 procent is gedaald, steeg het aantal woninginbraken in De
Ronde Venen met 47 procent!

De gemeente De Ronde Venen wil graag weer een VVV-kantoor.
Eerder dit jaar werd dat door Het Groene Hart Bureau voor
Toerisme uit kostenoverwegingen gesloten.
Het lekkerste patatje in De Ronde Venen krijgt men bij Dino’s
Snackcar. Dat heeft het redactieteam van de website Veenig.nl
na een onderzoek in de regio vastgesteld.

Binnen twee dagen na berichtgeving in deze krant is de Uitweg
in Vinkeveen voorzien van een fatsoenlijke noodweg.
Tijdens het Sportgala 2011 zijn de zeiler Lennart Cnossen en
mountainbikester Nicoletta de Jager gekozen tot Sportman en
Sportvrouw van het jaar 2010. Tot Sportploeg werd gekozen FC
Abcoude. Fietscrosser Bart van Bemmelen werd Sporttalent van
het Jaar.
De nieuwe data voor het inzamelen van huisafval was dit jaar
door de gemeente slecht gecommuniceerd. Alleen op de nieuwe
afvalkalender kon men zien dat de data voor het inzamelen van
(gescheiden) huisafval veranderd waren.
De begroting van de nieuwe gemeente vertoont een tekort van
1,8 miljoen euro als gevolg van tegenvallers vanuit Abcoude.
Er is een begin gemaakt met de eerste fase van de renovatie van
de Janskerk in Mijdrecht.

De Mijdrechtse Dwarsweg 6 is weer onderdeel van gesprek
omdat agrarische grond daar kennelijk weer mag worden
gebruikt als bouwgrond. Een deel van de grond wordt als
natuurgebied aangemerkt. Het perceel kwam in 2008 in
opspraak, omdat de eigenaar nagenoeg gratis 1000 vierkante
meter grond er bij kreeg door een meetfout van de gemeente.
Stichting Koopcentrum Mijdrecht (het Ondernemersfonds) is 14
maart officieel van start gegaan tijdens een bestuursvergadering
van de HVM met haar leden. Vanaf heden maken alle
ondernemers behorende bij het Koopcentrum van Mijdrecht
deel uit van de keten die in z’n geheel betaalt voor promotionele
activiteiten en evenementen.
Het college van B&W stelt een concept beleidsplan op en vraag
bewoners daarop te reageren. Dat gebeurt op verschillende data
en locaties in de kernen.
Aan de Herenweg hoek Kerklaan in Vinkeveen opent AH medio
maart de door inwoners al zo lang gewenste supermarkt de
deuren. AH heeft zich gevestigd in het voormalige pand van
Koeleman.

Hans van de Hoeve is de enige Rondevener wiens sport
sledehondenraces is. Hij neemt in maart deel aan de
wereldkampioenschappen in Hamar, Noorwegen, met een
zesspanhondenslee.
De gemeente gaat investeren in dorpshuizen omdat het college
veel waarde hecht aan vitale en leefbare kernen.

Nu de Uitweg in Vinkeveen zo snel is opgeknapt willen bewoners
dat ook bij de Julianalaan gerealiseerd zien.
De inwoners van Vinkeveen zijn blij met hun nieuwe Albert Heijn
supermarkt op de Herenweg. Het bewijs daarvan toonde de
feestelijke openingsreceptie die (zeer) druk werd bezocht.
De R.-K. kerk aan de Kerklaan in Vinkeveen krijgt een stevige
opknapbeurt. Zo zal de torenspits tijdelijk worden verwijderd om
de verankering en de fundatie te vernieuwen.
De bewoner aan de Mijdrechtsedwarsweg in Vinkeveen mag
gewoon zijn ‘paardenrijbak’ bouwen op de grond van het
bestemmingsplan ‘Marickenland’.
Na lange tijd was er weer eens een flinke grote stroomstoring in
De Ronde Venen die voornamelijk de kernen Wilnis en Mijdrecht
trof.
Jan van ‘t Riet neemt na 25 jaar afscheid als voorzitter van
stichting De Bovenlanden.
De PC basisscholen De Fontein en Hoeksteen gaan samen
verder als één school.
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april

Hoewel de officiële informatiepagina van de gemeente de
komende periode in het Witte Weekblad staat, worden de
gemeentelijke berichten gewoon wekelijks door de Nieuwe
Meerbode gepubliceerd.
De Ronde Venen kan dit jaar geen inwoner als wereldkampioen
sledehondenraces verwelkomen. Het zat er dit keer niet in.

Na het afhaken van Bouwbedrijf Midreth als hoofdsponsor
van SV Argon hebben zich drie Nieuwe sponsors voor een jaar
aangemeld.

mei

Het CDA en burgemeester Burgman willen een nieuw
gemeentewapen. De raad zegt nee.
Projectontwikkelaar/investeerder Hoogvliet Beheer wil al
op korte termijn van de Mijdrechtse Molenhof Passage en
aangrenzend gebied een woon/winkelcomplex maken.

De Weekmarkt in Mijdrecht viert met veel voordeel en prijzen
voor haar klanten het veertigjarig bestaan.

juni

De kruising van de N201 met de rijksweg A2 is in oktober dit jaar
gereed. Volgens de provincie moet een deel van de ophogingen
eerst verder inklinken.
Volgens het Hoogheemraadschap is het voeren van eendjes
slecht voor de waterkwaliteit...

Bijna de gehele gemeenteraad is akkoord gegaan met
vernieuwing van het Molenhof in Mijdrecht door Hoogvliet
Beheer.
De eerste voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De
Ronde Venen staat in het teken van – hoe kan het anders –
bezuinigingen!

Op de Ringdijk 2e Bedijking is de weg aangepast maar zijn er
voor oudere aanwonenden en fietspadgebruikers gevaarlijke
fietsdoorsteken gerealiseerd.

De gemeenteraad is duidelijk in haar profielschets: De Ronde
Venen is toe aan een nieuwe burgemeester.

De renovatie van de Julianalaan in Vinkeveen jaagt tuineigenaren
op kosten aangezien zij hun tuin met meer dan 30 cm grond
moeten ophogen en de gemeente daarvoor geen compensatie
biedt.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar is Juni Beweegt van
start gegaan. Daarbij kunnen (oudere) liefhebbers van sport en
spel kiezen uit veertig aanbiedingen om leuk te bewegen en te
sporten.

Acht Rondeveners hebben een Koninklijke Onderscheiding
gekregen.

De klassieke opduwer (kleine sleepboot/duwboot) ‘Wilfred’
van Kai de Bruin en Tom Hannes uit Vinkeveen is tijdens de
Nationale Sleepbootdagen in Vianen uitgeroepen tot ‘Opduwer
van het jaar 2011’. Het vaartuig, daterend uit begin vorige eeuw,
werd gekozen op basis van de mooiste, meest originele en beste
gerestaureerde opduwer.
Het fietspad naast de Groenlandsekade mondt uit in een
niemandsland, zijnde de kruising van de N201 met de A2 dat
door Rijkswaterstaat nog moet worden afgewerkt. Het kruispunt
is onderdeel van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde
Venen.
Half juni is het centrum van Mijdrecht weer de locatie waar het
traditionele Straattheaterfestival wordt gehouden. Een bont feest
van professionele en internationaal getinte artiesten die tal van
optredens verzorgen.

Museum De Ronde Venen lanceert het ‘Jaar van de
veensteekmachine’.

Koninginnedag is onder prachtige weersomstandigheden
fantastisch verlopen. Het was overal erg druk in de kernen.
De inrichting van de Julianalaan in Vinkeveen wordt aangepast
zodat auto’s (en hulpdiensten) geparkeerde voertuigen zonder
schade kunnen passeren.

Er komt een aanpassing in voorrangsregels met name voor
fietsers op rotonde in Mijdrecht.

Ondanks een ingesteld verbod roken raadsleden en collegeleden
tijdens de schorsingen in en voor de deuropening(en) van het
gemeentehuis.
De Maansteen in Mijdrecht was enkele dagen het decor voor
een commercial over Amstel Bier.

Het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
organiseert een ‘fietsdriedaagse’ door haar waterrijke gebied
voor gemeentelijke bestuurders en werknemers van Waternet.
De Mijdrechtse Avondvierdaagse was weer een overweldigend
succes.

De Mijdrechtse Alexandra Oudshoorn gaat op voor de finale van
de Miss Utrecht verkiezing.
De problemen met de Julianalaan in Vinkeveen stapelen zich
op. In de uitvoering blijkt de rijweg te smal te zijn. Mogelijk is er
sprake van een ontwerpfout.

Het Veenweidebad heeft binnen een jaar na opening het
Keurmerk Veilig & Schoon behaald.
De Raad van State haalt de plannen van Marickenland onderuit.
De agrarische sector wint. De aanleg van Marickenland
als natuur- en recreatiegebied gaat niet door, evenals het
bezoekerscentrum dat is afgeblazen.

Met de toekenning van de tweede ster van het Kleurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) wordt de veiligheid in het winkelgebied
Mijdrecht verder vergroot.

Tijdens de Dag van de Bouw kunnen belangstellenden op
bepaalde plaatsen rondkijken hoe de aanleg van de N201
vordert, o.a. bij de A4 en de Waterwolftunnel bij Schiphol-Rijk/
Aalsmeer.

De gemeente Uithoorn gaat er nog steeds vanuit dat er een
‘knip’ in de Irenebrug komt als de N201 is omgelegd en dat
dit ook gevolgen zal hebben voor verkeer uit De Ronde Venen
richting het centrum van Uithoorn.

De gemeente presenteert de concept-structuurvisie Amstelhoek
die in 2010 samen met de bewoners als een Nota van
Uitgangspunten is ontwikkeld.
AH franchisenemer Jos van den Berg van het Amstelplein in
Uithoorn is gekozen tot beste supermarktondernemer van
Nederland.

De Baambrugse Zuwe wordt eindelijk opgeknapt. Probleem is
alleen dat de weg waarschijnlijk voor een jaar dicht gaat. Wat dit
voor aanwonenden en bedrijven betekent laat zich raden.
Gft- en restafval wordt in de zomermaanden in dezelfde
afvalwagen gekieperd. Heeft scheiden van afval nog wel zin op
die manier?
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Nu de inrichting van Marickenland is afgeblazen heeft het
Museum De Venen een probleem. Dat gaat niet geïntegreerd
worden met het geplande nieuwe Bezoekerscentrum. Nu wordt
gedacht het te verplaatsen naar de locatie Klinkhamer aan de
Baambrugse zuwe.

In een deel van het voormalige gebouw van Veerhuis aan de
Energieweg wordt door Jolanda Dirksen een uitvaartcentrum
gevestigd. Dirksen is al jarenlang uitvaartondernemer in De
Ronde Venen.
De gemeenteraad stemt in met de bouw van een nieuw hotel van
de Caransa groep op de hoek van de Groenlandsekade en de
N201.

augustus

Nu het plan van Marickenland is afgeschoten zou er wellicht
toch een mogelijkheid zijn dit anders in te richten, bijvoorbeeld
door er een prachtig groen sportpark in aan te leggen?

september

Na een grondige verbouwing is de woonlocatie van Zideris voor
mensen met een geestelijke beperking aan de Molenwiek 15
feestelijk geopend en in gebruik genomen.

Waternet bouwt in opdracht van AGV een nieuw bedrijfsgebouw
aan de Veenweg in Mijdrecht. Het wordt een centraal punt voor
het waterbeheer en waterzuivering in de regio De Ronde Venen.

Een rond het nieuwe fietspad aangelegde hek op Dukaton in
Mijdrecht zorgt voor onveilige situaties bij het kruispunt met
Aquamarijn.

De toekomst van de Irenebrug over de Amstel in de verbinding
van de N201 tussen Amstelhoek en Uithoorn is nog niet
vastgelegd. Vooralsnog blijft de brug eigendom van de provincie
Noord-Holland die ook voor het onderhoud zorgdraagt, ook als
de N201 is omgelegd.
Vanwege een gigantisch opgelopen tekort van 15,5 miljoen euro
op eventueel nog uit te voeren projecten zijn op voorhand de
gemeentesecretaris en de directeur projecten bij de gemeente
De Ronde Venen op non-actief gezet.

Een binnenbrand bij Portofino in Vinkeveen legt de ijsproductie
voor een tijdlang stil.
De gemeente heeft met Hoogvliet Beheer een
samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere
ontwikkeling, sloop en nieuwbouw van het plan Molenhof. Een
en ander moet in 2012 van start gaan.

Deins Tweewielers in Mijdrecht stopt ermee en sluit haar deuren.

Het Griekse specialiteitenrestaurant Corfu heeft dit jaar de
Culinaire Nol gewonnen tijdens de Culinaire Venen.
Monumentendag in De Ronde Venen trok mede dankzij het
fraaie weer veel belangstellende bezoekers.

Het voor de 73e keer (!) gehouden Waverfeest in Vinkeveen was
weer een superfeest!
De Rabo Rap en Ruig Race kende dit jaar een recordaantal
deelnemers en was weer een groot succes.

Het college van B&W heeft de Structuurvisie voor Amstelhoek
vastgesteld en gaat die aan de gemeenteraad ter goedkeuring
voorleggen.
De najaarsmarkt in Wilnis bleek andermaal een groot succes.
Veel activiteit en gezelligheid troef.
Natuurgebied Waverhoek wordt gezien als het ‘wegrestaurant’
voor trekvogels op weg naar het zuiden.
Bij de traditionele Mijdrechtse Dweildag gaven behalve 10
deelnemende orkesten, afkomstig uit heel Nederland, ook
verschillende plensbuien op originele wijze acte de présence.
Tientallen bedrijven tekenen bezwaar aan tegen de mogelijke
sluiting voor een jaar van de Baambrugse Zuwe als die een grote
onderhoudsbeurt zal ondergaan.

Voor de verantwoordelijke bestuurders uit de gemeente is het
sprookje van Marickenland uiteengespat.
Na maandenlang geen bouwactiviteiten te hebben gezien wordt
er aan het kruispunt N201/A2 bij Vinkeveen weer volop gewerkt.
Het blijkt dat renovatie van de Baambrugse Zuwe miljoenen
euro’s goedkoper kan en dat de weg niet een jaar volledig dicht
hoeft.
Nu de busbaan in Uithoorn zijn voltooiing nadert kan men straks
vanuit De Ronde Venen met het HOV vanuit Mijdrecht naar het
NS-station in Hoofddorp en naar Haarlem komen.
Een prachtige serie A-Fordjes met caravans uit de jaren
dertig strijkt neer op de Botsholland camping aan de
Botholsedwarsweg in Waverveen. Uniek om te zien!

Van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 september was het
weer letterlijk kermis met vele attracties op het feestterrein
aan de Demmerik in Vinkeveen. Nieuw was ‘de polyp’ die vele
belangstelling trok.
Zes bedrijven in De Ronde Venen dingen mee naar de prijs wie
het meest voldoet aan het thema maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
De politieke partij Ronde Venen Belang wil in het kader van de
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie de Vinkeveense Plassen
integraal bekijken. Want de Plassen moeten als recreatief
element beter in de markt kunnen worden gezet.
Het Veenweidebad blijkt nog bij lange na niet aan de
verwachtingen te voldoen. Sommige faciliteiten blijken nu al
onrendabel.
In Mijdrecht vestigt zich een nieuwe sportschool: Just Fitness.
Op de locatie waar eerder Fit-Inn was gevestigd. Gezien de
tariefstelling kan deze wel eens een forse concurrent van de
gevestigde sportscholen worden.

OBS De Trekvogel uit Mijdrecht viert drie dagen lang haar
dertigjarig bestaan met een vossenjacht, een schoolreisje naar
Drievliet in Den Haag en een circusvoorstelling.
De Mijdrechtse marktkoopman Pieter van Vliet is door de
landelijke brancheorganisaties gekozen tot Beste groenteman
2011 van Nederland (in de Ambulante sector–markt).
Het college van B&W heeft twee interim-managers benoemd die
de plaats innemen van de gemeentesecretaris en de directeur
projecten.
In een open brief doet een gemeenteambtenaar een boekje open
over de juiste gang van zaken wat betreft het DHV rapport dat
aanleiding was tot ontslag van twee topambtenaren.
Dio Drogist & Parfumerie De Bree in Vinkeveen viert het
100-jarig jubileum als drogist in de Heul.
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oktober

Burgemeester Burgman en wethouder Lambregts nemen hun
verantwoordelijkheid inzake de ontstane bestuurscrisis in de
gemeente en stappen op.
De Bibliotheek AVV in De Ronde Venen verkeert in zwaar weer
vanwege de bezuinigingen.
Onder de afgebroken apotheek in de Mijdrechtse Dorpsstraat
zijn archeologische vondsten blootgelegd die stammen uit de
periode Late Middeleeuwen en De Nieuwe Tijd.

november

Op het terrein van de firma W. Kool Grondverzet B.V. aan de
Amstelkade worden (tijdelijk) honderden tonnen kleigrond
gestort waarvoor geen vergunning van de gemeente is
afgegeven.

december

De berg klei die bij het bedrijf Amstelkring te Amstelhoek is
gestort, blijkt helemaal illegaal te zijn. Volgens de provincie heeft
het bedrijf geen vergunning voor opslag en de partij moet vóór
15 december van het terrein te zijn afgevoerd.

Amstelhoek ziet grote kansen in woningbouw en
herontwikkeling van het buurtschap als de omgelegde N201 in
gebruik is genomen. Ontwikkeling van het ‘natte bedrijventerrein’
is in de plannen niet meegenomen.
Wethouder Kees Schouten van De Ronde Venen weet zeker dat
de knip in de Irenebrug er komt en de toegang wordt tot de
ondergrondse parkeergarage bij het Amstelplein.
Ex-wethouder Ingrid Lambregts heeft met een drukbezochte
receptie officieel afscheid genomen van de Rondeveense
politiek.
De gemeente treedt handhavend op tegen Kool Grondverzet BV
in Amstelhoek met betrekking tot de klei die in het gebied buiten
het bestemmingsplan illegaal is opgeslagen.
In Wilnis start Jacqueline Kluijtmans een actie op dat sms-en en/
of bellen op de (rijdende) fiets levensgevaarlijk is.

De gemeente grossiert in slecht afgewerkte kruispunten. Dit keer
is het kruispunt Plevierenlaan/Reigerstraat slordig afgewerkt.

De nieuwe N201 bij Amstelhoek krijgt steeds meer vorm.

De waarnemend burgemeester Albertine van Vliet is met
verve aan de slag gegaan in De Ronde Venen. Zij brengt rust
en stabiliteit terug in de gemeente, waarvoor zij in politieke
kringen nu al om wordt gewaardeerd. Tot eind november zal zij
deze functie vervullen. Dan wordt een nieuwe burgemeester
benoemd.
In Mijdrecht is een (Poolse) man door een misdrijf om het leven
gekomen. Gedacht wordt aan een afrekening in het criminele
circuit of in de relationele sfeer.

Bij stichting De Baat zijn enkele jongerenwerkers op non-actief
gesteld wegens kritische uitlatingen.
De Lionsclub Vinkeveen-Waverveen bestaat 35 jaar.
Ankerplaats ‘Inloophuis ’t Anker’ op het terrein van SV Argon
officieel geopend.
De omstreden en deels illegaal gestorte kleiberg bij de firma
W. Kool Grondverzet in Amstelhoek blijft de gemoederen
bezighouden.
De ‘Fabriek’ – het vroegere Allround aan de Rondweg in
Mijdrecht - blijft nog een jaar open. Eerder was er sprake dat De
Baat wegens te weinig financiële middelen het jongerencentrum
niet meer kon openhouden.

Jongerencentrum De Fabriek blijft nog een half jaar open tot 1
juli 2012. De gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Vanwege bezuinigingen heeft stichting De Baat besloten De
Fabriek te sluiten per 31 december 2011.

De gemeenteraad snakt naar een gezamenlijke aanpak
van de problematiek die is ontstaan naar te dure uitvoering
van projecten als het Estafetteproject en Marickenland/
Marickenzijde.

De raadzaal is gehorig voor geluiden van buitenaf. Bovendien
praten raadsleden onder elkaar tijdens de beantwoording
van vragen door de wethouder. Dat maakt het werken voor
journalisten erg moeilijk.

De renovatie van de Baambrugse Zuwe is van start gegaan
waardoor deze weg een jaar lang niet voor doorgaand verkeer
kan worden gebruikt.

Er wordt een fietspad aangelegd op de oude spoorbaan tussen
de Demmerik in Vinkeveen en de Demmeriksekade.
De politieke partij Ronde Venen Belang wil via een intensief
recycleprogramma opbrengsten uit afval genereren voor de
gemeentekas.
Op de Baambrugse Zuwe zijn al flinke delen van de reconstructie
te zien. Volgend jaar juli kan er weer gemotoriseerd verkeer vice
versa overheen plaatsvinden.

Woningcorporatie GroenWest (tot voor kort Westhoek Wonen)
gaat niet zonder meer huurverhogingen doorvoeren op basis van
‘woningschaarste’ in De Ronde Venen.
De torenrestauratie van de R.-K. HH. Kerk in Vinkeveen is
officieel van start gegaan.

Zweminstructeurs van het Veenweidebad introduceren een
nieuwe en speelse manier van afzwemmen. Er bestaat gerede
kans dat dit door de zwembond voor heel Nederland ingevoerd
gaat worden.

Volgens omwonenden is er vrijdag 15 december nog geen gram
klei afgevoerd vanaf het bedrijf Amstelkring in Amstelhoek. De
provincie heeft gesommeerd dat dit wel moest gebeuren op
straffe van een dwangsom.
Woningcorporatie GroenWest opent op feestelijke wijze haar
hoofdkantoor in Woerden.
Waterschap AGV en de gemeenten in de regio gaan een
samenwerkingsverband aan voor het realiseren van een
efficiëntere afvalwaterketen.
De voormalige zwembaden Veenbad en Blijdrecht gaan in de
verkoop.
Herstelwerkzaamheden Eiland 4 in de Vinkeveense Plassen zijn
afgerond.

Het college heeft de winkeltijden verordening weer op de lange
baan naar eind 2012 geschoven. In plaats van het beleid aan te
passen voor Sinterklaas is besloten dit pas met Sint Juttemis te
doen.

Het Mijdrechtse autodemontagebedrijf Brabebo is winnaar
geworden van de verkiezing voor de eerste MVO-prijs in De
Ronde Venen.

Ondanks het slechte weer blijken de kerstmarkt en de ijsbaan
toch een grote aantrekkingskracht te hebben op het publiek. Het
was een gezellige drukte in het centrum van Mijdrecht.

Gemeente De Ronde Venen zet in op regionale samenwerking
bedrijventerreinen.
Maarten Divendal is beëdigd en geïnstalleerd als de nieuwe
burgemeester van de gemeente De Ronde Venen.

Maarten Divendal (PvdA), woonachtig in Heemstede, wordt
voorgedragen als de nieuwe burgemeester van De Ronde Venen.
Golfpark Veldzijde in Wilnis neemt na ruim twee jaar aanleg een
tweede 9 holes golfbaan in gebruik en is nu officieel een 18
holes golfbaan.

David Moolenburgh (CDA) volgt Ingrid Lambregts op als
nieuwe wethouder voor het CDA. Een man met veel bestuurlijke
ervaring die overigens niet in de gemeente komt wonen,
maar in Haarlem. Hij geeft aan slechts tot de eerstkomende
gemeenteraadsverkiezingen als wethouder te zullen fungeren.
Karwei Mijdrecht is uitgeroepen tot de Beste Karwei 2011 van
Nederland.

De gemeente De Ronde Venen sluit een roerig jaar af en hoopt
op herstel in 2012!

MET DE BESTE WENSEN
Piet Kooijman

Anco Goldhoorn

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Persoonlijk zal mij altijd bijblijven dat 1 januari 2011 het einde
betekende van het bestaan van de
zelfstandige gemeente Abcoude.
Alhoewel ik als raadslid van Abcoude mede aan de basis heb gestaan
van het initiatief voor herindeling
van de gemeente Abcoude met de gemeente De Ronde Venen was
het toch wel een emotioneel moment toen, na jarenlange politieke
discussies, het dan toch zover was gekomen.

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het DHV rapport en dan niet alleen de
schokkende resultaten.
Nog schokkender was het feit dat in januari
2010 drie collegeleden (dus niet de secretaris, burgemeester en de 4e wethouder)
de tegenvallende resultaten van Marickenzijde met elkaar doorgenomen hebben en
verzuimd hebben dit met de gemeenteraad
te delen.
Dat was voor ons ook de aanleiding dit bij de behandeling van het
DHV rapport aan de kaak te stellen. Geen enkele fractie heeft ons
hierin actief gesteund. Dat de wethouder aftrad was wat ons betreft
dat ook de enige logische oplossing. Het ontslag van 2 ambtenaren
en het terugtreden van de burgemeester komt hiermee wel in een
heel ander licht te staan. Menselijke drama’s die bij een actieve informatievoorziening naar de Raad tenminste ten dele te voorkomen
waren geweest.
Wat ook bijblijft was de weigering om de bespreking van het DHV
debat in de openbaarheid te houden. Wij wilden als enige fractie de
inwoners geen informatie onthouden. Tenslotte zijn wij volksvertegenwoordigers en doen we niet aan achterkamertjespolitiek.
Een positief punt wat mij bijblijft is de procedure om te komen tot
een nieuwe burgemeester. Dit proces was werkelijk een verademing.
Alle fractievoorzitters hebben hierin fantastisch samengewerkt en
met goed resultaat, namelijk de benoeming van Maarten Divendal.

Gemeenteraadslid van
De Ronde Venen voor het CDA

Het was wel de start voor nieuwe uitdagingen en kansen voor de
inwoners van beide gemeenten. Als ik terugkijk dit afgelopen jaar
dan overheerst het gevoel dat alles redelijk geruisloos is verlopen. Dit
is mede de verdienste van het ambtelijk apparaat, verenigingen en
organisaties.
Als inwoner van Abcoude constateer ik dat de grote meerderheid van
de inwoners van de oude gemeente Abcoude zich tevreden voelt
met de nieuwe gemeente, al was er in het begin best wel enige twijfel
toen bleek dat de nieuwe naam van de gemeente geen enkele relatie
had met de naam Abcoude.
In de gemeenteraad was er snel sprake van een goede samenwerking
en werd door alle raadsleden de nieuwe situatie goed geaccepteerd.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
2012 is een belangrijk sportjaar: de Olympische Spelen in Londen en
het EK-voetbal. Als voetballiefhebber verheug ik mij daarop.
Mijn verwachting is een finale tussen Spanje en Duitsland maar ik
hoop op een finale van Nederland–Duitsland met als winnaar ons
Oranje..
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Persoonlijk is de herindeling mij prima bevallen, zowel als burger
en als raadslid. De sfeer in de raad is positief en het proces voor de
benoeming van een nieuwe burgemeester heeft een grote bijdrage
geleverd aan wederzijds begrip.
Ik ben wel van mening dat de efficiency binnen de raad nog voor
verbetering vatbaar is.
Snellere en kwalitatief betere besluitvorming en een goede communicatie met de inwoners moeten de uitdaging worden voor 2012.
Daarnaast zal het kernenbeleid, in goed overleg met de bewoners,
meer gestalte moeten krijgen.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Financieel zal 2012 een zwaar jaar worden voor de financiele positie
van onze gemeente.
Ik hoop dat we de effecten van de grondexploitaties tot een minimum kunnen beperken.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
De grootste lokale kanjer voor 2011 is voor mij de sportvrijwilliger
van het jaar, Andre Lens. Vrijwilligers gaan een steeds grotere en onmisbare rol spelen in de samenleving en verdienen meer waardering.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Mijn grootste wens voor 2012 is een wereld met meer verdraagzaamheid, begrip voor elkaars mening en vermindering van de armoede.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Ik wens de lezers uiteraard een voorspoedig
en gezond 2012 toe.

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor Ronde Venen Belang

Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Iedereen wil dat Oranje kampioen wordt want dan hebben “WIJ”
gewonnen. Als ze in ieder geval maar niet verliezen van Duitsland
(poule of finale), dan hebben we al veel bereikt.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Herindelen van gemeenten levert in de praktijk bijna nooit een
voordeel op. Zo ook niet deze herindeling. In financieel opzicht gaat
het niet goed, er worden weinig tot geen synergievoordelen zichtbaar. Maar dat is geen nieuws. Dat hebben wij voor de herindeling al
diverse malen betoogd, maar niemand wilde dat geloven. Positief zijn
de nieuwe gezichten en inzichten vanuit Abcoude in de gemeenteraad. Prettige collega’s, afkomstig van een gemeente met een matige
financiële positie, maar wel uit een gemeente, waar geen DHV-lijken
uit de kast gekomen zijn. Dat mag ook wel eens gezegd worden.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
De gemeenteraad moet veel beter, maar zeker ook tijdiger geïnformeerd worden. Dit college heeft er een gewoonte van gemaakt
informatie selectief en vaak laat en ten dele met de gemeenteraad
te delen. Dat moet echt anders. Daar waar veel inwoners geconfronteerd worden de gevolgen van ontslag of faillissement kan en mag
de gemeente niet doen of er niets aan de hand is en bij tegenslagen
te korten op subsidies en verhogen van de OZB als enige uitlaatklep
te zien. Er moeten maatregelen genomen worden om de bedrijfsvoering effectiever en efficiënter te maken, zonder de dienstverlening
aan te tasten.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat zijn er drie, net als vorig jaar, namelijk mijn drie meiden: mijn
vrouw en twee dochters. Door hen ben ik in staat zaken weer in perspectief te zien en te relativeren.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat mijn dochters hun diploma behalen en ingeloot worden voor de
door hen gewenste studie.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een goede gezondheid, omdat dat de
grootste rijkdom is die je je kunt wensen.

MET DE BESTE WENSEN
Cees Houmes

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor D66
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De financiële crisis in Europa en in De Ronde
Venen.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Natuurlijk zullen we revanche nemen op Spanje
en Duitsland en eerste worden.
Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Alle problemen die door de vorige colleges onder het tapijt waren
geveegd, worden nu zichtbaar. De nieuwe gemeenteraad functioneert
beter dan de vorige, maar ik had op nog beter gehoopt.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Dat we onze gemeente weer financieel gezond krijgen, zonder de lasten
bij de inwoners te leggen en zonder het kind met het lozen van het badwater te verliezen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat was, dat is en dat blijft mijn eigen liefje.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een gemeentelijke samenleving waarin iedereen, met respect voor elkaar,
de ruimte krijgt om zijn of haar leven naar eigen wens en kansen in te
vullen.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een gezond en gelukkig jaar.

Eelco Doorn

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor D66
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het leeglopen van de ballon die bestuurskracht heet - als gevolg van het DHV rapport
(schade 15 mln.), die de basis vormde voor
het ‘moetje’ tussen de gemeente Abcoude
en de oude gemeente De Ronde Venen. Bestuurskracht lijkt zo een
zeer rekbaar begrip.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Met een beetje mazzel uiteraard de eerste plaats.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Voor Abcoude een stap terug (cultuur en organisatie), voor De Ronde
Venen-oud een stap voorwaarts, maar het kan altijd beter! ;-)
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Dat de benodigde cultuuromslag binnen de organisatie, die van
professionele, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening gerealiseerd
gaat worden. Zonder dat is iedere poging tot kernenbeleid, wijk of
inwonersgericht werken bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn gezin, dat zoveel geduld met mij heeft gehad!
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat er weer geïnvesteerd kan worden in de maatschappelijke
voorzieningen i.p.v. dat er op bezuinigd moet worden.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Vooral een gezond, maar ook gelukkig leven.

Frans Lugtmeijer

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor de VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Er zijn dit jaar natuurlijk heel veel belangrijke
dingen gebeurd, die iedereen over een aantal
jaren nog steeds weet, zoals de ramp in Japan,
veel natuurrampen, de dood van bijzondere
mensen die een stempel op de maatschappij
hebben gedrukt, denk bijvoorbeeld aan Albert
Heijn, Vaclav Havel, Kim Jong-Il en Steve Jobs.
Daarnaast hebben we natuurlijk de unieke
situatie van een gedoogkabinet en in onze eigen gemeente de nodige
politieke onrust, maar het meeste zal mij denk ik bijblijven de idioten die
gewapend onschuldige mensen gedood hebben in Noorwegen, België
en natuurlijk in Alphen aan den Rijn.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Negende.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Heel goed, een aantal unieke kernen met elk hun eigen identiteit die samen onze mooie gemeente vormen. De verschillen tussen beleid in beide
oude gemeentes zijn in de praktijk prima op te lossen.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Dat er minder gepraat en gediscussieerd wordt en dat we zaken structureel gaan aanpakken. Onze huidige situatie vraagt hierom.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Zonder enige twijfel mijn vrouw en kinderen.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat de mensen meer begrip hebben voor elkaar, meer verdraagzaamheid
zou de wereld een stuk mooier maken.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Blijf gezond en vooral genieten, en genieten kan je van zoveel dingen.

Nico de Dood

Gemeenteraadslid / wethouder in de
gemeenteraad van De Ronde Venen voor
het CDA
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het vertrek van Ingrid Lambregts, onze
wethouder.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
De eerste plaats.
Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Goed!! Met Abcoude en Baambrugge erbij en vooral hun buitengebied is het een mooie en sterke gemeente geworden die een rol van
betekenis speelt in de provincie Utrecht.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Het financieel op orde hebben van de gemeente, niet alleen met
bezuinigen maar ook met de mogelijkheid voor de ondernemers om
te ondernemen. Dit betekent ook RUIMTE voor de agrariërs om te
boeren, dus minder natuurontwikkeling. Boerennatuur is ook natuur!!
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn vrouw Elvira en de kinderen. Ik ben nogal eens afwezig.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Met eenieder in goede gezondheid en harmonie 2012 beleven.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een gezond, liefdevol en ondernemend 2012.

MET DE BESTE WENSEN
Rein Kroon

Gemeenteraadslid / wethouder in
de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor CDA

Rob Blans

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De ongelukken in onze gemeente,
waar jonge mensen het leven
hebben gelaten.

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor de VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De Europese kredietcrisis maar zeker ook
de viering van ons 40-jarig huwelijk.

Welke plaats behaalt Nederland
op het EK voetbal?
Is dit een vraag? Natuurlijk 1e!

Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Ik heb niets met voetbal.

Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Het zijn prachtige dorpen, Abcoude en Baambrugge!
Laten we vooral vooruit kijken hoe we ONZE GEMEENTE zo goed
mogelijk kunnen besturen.

Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Ik ben er niet vrolijker van geworden.

Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Gemeente die op Financieel gebied op orde gaat komen. En een
gemeente die vooruitkijkt naar de Toekomst met realistische plannen
en zoveel mogelijk gerealiseerd worden door lokale ondernemers!

Wat zou u graag veranderd of
gerealiseerd zien in 2012?
Een sluitende meerjarenraming voor onze gemeente.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mark Rutte.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een gezond (derde) kleinkind begin januari.

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Alle vrijwilligers van buurthuizen, sportclubs, kerken, stichtingen en
verenigingen in onze gemeente!
Die zijn essentieel!

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een gezond en vooral ook plezierig jaar met zo min
mogelijk financiële tegenvallers.

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat de mensen meer begrip hebben voor elkaar, meer verdraagzaamheid zou de wereld een stuk mooier maken.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een goede gezondheid en veel geluk & plezier met familie
en
vrienden!.

Namens het team van de
Nieuwe Meerbode
wensen wij u een geweldig 2012!

Zwarteweg 93
1431 VK Aalsmeer
Tel. 0297-383080
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in 2012

Auto Benelux

NISSAN AUTO BENELUX

wenst iedereen
veel rijplezier in

2012

UITHOORN
Zijdelweg 53
T: 0297 - 563044

en een
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MET DE BESTE WENSEN
Mirjam Verbruggen

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor Ronde Venen Belang
Wat ik mij altijd zal herinneren uit 2011 is natuurlijk de beëdiging tot gemeenteraadslid.
Natuurlijk kan ik niet voorbijgaan aan het turbulente politieke jaar, met als het leukste moment de installatie van onze nieuwe burgemeester. Menig raadslid maakt zo’n moment
niet mee en ik hoop dat deze burgemeester
nog vele jaren in onze gemeente blijft. Ook
binnen mijn gezin zijn er veel gebeurtenissen
die ik niet zal vergeten Wat jammer was dit jaar was dat mijn werk als
secretaresse bij de kinderchirurgie stopt door een reorganisatie, maar
gelukkig vroeg de afdeling kinderoncologie of ik bij hen wilde komen
werken. Er waren ook veel leuke momenten zoals het feit dat mijn
man en ik al weer 20 jaar getrouwd zijn.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Ja, dat is een goede vraag. Het is een topteam, ik hoop dat ze winnen,
maar dit jaar denk ik dat ze niet zover komen. Als ze geluk hebben en
de voorrondes doorkomen is er al een aantal sterke tegenstanders
uitgeschakeld en kunnen ze nog wel de finale spelen, maar ik denk dat
ze helaas de voorrondes niet doorkomen.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Dankzij de herindeling heb ik besloten mee te doen aan de verkiezingen en dat heeft mij veel leuke dingen gebracht. Het raadswerk bevalt
mij goed en het is leuk om samen te werken met raadsleden die een
verleden hebben in de raad van Abcoude/Baambrugge of De Ronde
Venen en allen een andere inbreng hebben.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Voor de inwoners van de gemeente De Ronde Venen zou ik graag
een verkeersplan gerealiseerd zien waar alle knelpunten staan met
een oplossing. De laatste tijd krijg ik erg veel vragen over gevaarlijke
verkeerssituaties bij winkelcentra en scholen, de plekken waar het voor
alle verkeersdeelnemers juist veilig zou moeten zijn. Hiervoor moet op
korte termijn een oplossing gevonden worden.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
De grootste kanjer van 2011 is voor mij mijn oma, die bijna blind is,
toch zelfstandig woont en op wandelvakantie gaat.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Mijn wens voor 2012 is dat Ronde Venen Belang veel knelpunten van
de inwoners kan oplossen.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
De wens voor alle lezers van de Meerbode is dat 2012
een jaar zal zijn met veel plezier, liefde en geluk!

Yvonne van den Heerik

Gemeenteraadslid/wethouder in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De lange, koude winter.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
De vierde plaats.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Het was even wennen, maar het komt goed, daar ben
ik zeker van!
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Voor iedereen, jong, oud en ‘daar tussenin’ op zoek naar een (nieuwe) woning
een passende en betaalbare huisvesting.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn dochter die in Groningen is gaan studeren.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een oplossing voor, en ook een einde aan, de eurocrisis.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een jaar in goede gezondheid!

Wim Stam

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad van
De Ronde Venen voor de ChristenUnie-SGP
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Lokaal uiteraard de start van de eigen
politieke loopbaan als raadslid (en tegelijk
ook fractievoorzitter). (Inter)nationaal zou
ik twee dingen willen noemen, te weten de
Tsunami in Japan in maart (onvoorstelbare
beelden) en de ellende die daar met betrekking tot de kerncentrales van Fukushima
uit volgde. Ik ben benieuwd of dit tot een
definitieve omslag naar duurzame energie
gaat leiden. Ten tweede de zogenaamde Arabische Lente. Je kunt
die vergelijken met de ontwikkeling in Oost-Europa eind 80-er jaren,
maar of de Arabische Lente net zo uitpakt en niet tot een Arabische
‘vrieswinter’ gaat leiden, daar heb ik zo mijn twijfels over.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Die vraag kan beter door de experts beantwoord worden. Wat mij
meer bezighoudt is de situatie van de vele Oost-Europese vrouwen
die voor de prostitutie in de speelsteden worden geronseld. Als de
Nederlandse voetbalfans en voetballers zich actief inzetten tegen dat
misbruik, is wat mij betreft het EK geslaagd, ongeacht het wel of niet
halen van de titel.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Eigenlijk heel goed. Het beruchte Wij/Zij-gevoel is binnen de raad in
ieder geval uitgebleven. Er zijn ook de nodige activiteiten geweest
om de burgers meer bekend te maken met elkaars kernen, maar dat
zal nog wel wat meer tijd nodig hebben. De A2 is nog wel een psychologische barrière.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Materieel: dat we in staat zijn om de woningproblematiek op te lossen. Immaterieel: dat mensen met relatieproblemen dit goed (zonodig met hulp) weten op te lossen, waarmee veel ellende voorkomen
kan worden.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Privé uiteraard (hoe obligaat) mijn vrouw. Zeker dit jaar, waarin ik toch
regelmatig een beroep heb gedaan op haar improvisatievermogen, is
dat weer gebleken. Daarbuiten heeft vooral mijn partijgenote Carola
Schouten grote indruk gemaakt. Nog maar een korte tijd tweede
kamerlid maar ze drukt toch al een flinke stempel op bijvoorbeeld de
discussie over de financiële crisis. Ze is niet voor niets (zeer terecht)
uitgeroepen tot politiek talent van het jaar.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat we in dit land afscheid nemen van de hufterigheid die ik nog te
vaak zie en dat we toleranter omgaan met minderheidsstandpunten,
ook als ze als ouderwets en achterhaald ervaren worden. De kwaliteit
van een echte democratie lees je mijns inziens af aan de mate waarin
we ruimte geven in woord en daad (uiteraard zolang de grenzen van
geweld en onderdukking niet overschreden worden) aan overtuigingen, ook als die niet breed gedragen worden.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Terwijl ik dit schrijf, zijn de kerstdagen nog een paar dagen weg.
Het feest waarin we de geboorte van Jezus gedenken, Gods Zoon
die mens werd om het grootste offer voor mensen te brengen. Mijn
wens voor de lezers van de Nieuwe Meerbode is, dat grote wonder
van Kerstmis (en Pasen) in hun eigen leven gaan ervaren. Misschien is
Kerstmis 2011 daar wel een goed begin voor.

MET DE BESTE WENSEN
Joris Kneppers

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van De Ronde Venen voor Lijst 8

College van Burgemeester en
Wethouders van De Ronde Venen
Wat blijft u altijd bij uit 2011? Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd
zien in 2012?
Zowel lokaal, nationaal als internationaal is 2011 een jaar geweest met
ingrijpende ontwikkelingen. Voor onze gemeente is de economische
tegenwind dit jaar flink aangekomen. Voor velen nog onverwachts en hard,
terwijl er al duidelijke signalen waren dat er een flinke storm zou opsteken. De
economische krimp na de bankencrisis van 2009 kon de gemeentefinanciën
niet onberoerd laten. Toch leefden we in zekere zin nog op een wolk en hebben
we nu een harde landing gemaakt. Het oude idee dat onze begrotingen
met wat ingrepen hier en daar wel sluitend te maken zijn en dat onze
woningbouwprojecten altijd winst opleveren is verlaten en ingewisseld voor
realiteitszin. We moeten opnieuw naar onszelf kijken en vaststellen wat voor
gemeente wij willen zijn. En welke taken, subsidies en belastingen daarbij
horen. Wat dat betreft zullen we een reuzensprong moeten maken.
Wat het college in 2011 bijblijft, is het incasseringsvermogen en de veerkracht
die de gemeente heeft getoond na de harde landing. Duidelijk is dat onze
gemeente enkele verliesgevende projecten heeft. Wij werken hard om die
projectverliezen te beperken en voor de gemeente weer draagbaar te maken.
Projecten die we willen uitvoeren zodat onze gemeente een fijne plek blijft om
te wonen, werken en recreëren. Projecten waar we ook trots op mogen zijn.
Ook buiten de gemeentegrenzen waren er ontwikkelingen die ons, en
ongetwijfeld ook inwoners, hebben geraakt. Tijdens de Arabische Lente
hebben we maanden achter elkaar kunnen zien hoe mensen in verschillende
landen de straat op zijn gegaan om te strijden voor democratische rechten.
Die strijd ging gepaard met een enorme persoonlijke inzet en betrokkenheid.
Mensen brachten in die strijd ook zichzelf in gevaar, helaas zijn er ook veel
slachtoffers gevallen. En 2011 zal ook altijd verbonden blijven aan het vertrek
van burgemeester Marianne Burgman en wethouder Ingrid Lambregts, twee
bestuurders die veel hebben betekend voor onze gemeente. Op 22 november
hebben wij onze nieuwe burgemeester Maarten Divendal verwelkomd en twee
dagen later onze nieuwe wethouder David Moolenburgh. Met hun komst is
ons college weer compleet en vol energie om zich in te zetten voor onze mooie
gemeente.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Deze vraag heeft tot de nodige discussies geleid binnen ons college. Wij hopen
unaniem dat Nederland de finale, die op 1 juni in Kiev wordt gespeeld, wint.
Cruciaal daarbij is dat Oranje de groepsfase, met lastige tegenstanders als
Duitsland, Portugal en Denemarken, overleeft, dan lijkt de weg naar de finale
open te liggen. Als de grootste tegenstanders worden Spanje en Duitsland
gezien. Het college hoopt dat het in ieder geval een sportief toernooi wordt.
Een toernooi dat een positieve uitwerking heeft naar het hele betaalde én
amateurvoetbal in Nederland.

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Er zijn natuurlijk meerdere dingen
die me bij zullen blijven, denk aan
onze beëdiging. Dat was natuurlijk
speciaal. Maar ook het allereerste
succes van Lijst 8 is wel echt een
speciaal moment. Het afschaffen
van het spreekrecht voor burgers
bij gemeenteraadsvergaderingen
hebben we tijdens onze allereerste
raadsvergadering weten te voorkomen. Verder natuurlijk het rapport
van DHV en alle gevolgen van dien… Als ik terugkijk is dit het jaar
waarin we heel veel hebben mogen leren, en dat is ook iets dat
op mijn persoonlijke vlak bij zal blijven. Het geeft een ‘kick’ om zo
succesvol te zijn met een hoop fijne mensen!
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Oei, ik durf daar eigenlijk geen uitspraak over te doen… Ik hoop
natuurlijk dat we ver gaan komen, maar ik ben bang dat het een
zware taak gaat worden. Laat ik gewoon positief zijn… Uhm, top 3?
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Nieuwe start, nieuwe gemeente, nieuwe mensen in de raad en
college. Ik denk dat we de nodige zaken tegen gekomen zijn en
nog tegen gaan komen, maar ik denk graag in kansen. En die zijn
er gelukkig ook. Ik denk dat De Ronde Venen in nieuwe setting
het eerste jaar heel erg heeft moeten wennen. Je merkt wel dat er
vooruitgang is!
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Dat het belang van onze eigen culttuurhistorie nu eens goed
doordringt bij de leden van de raad en dat het Museum De Ronde
Venen op een goede locatie word ondergebracht!
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Ik vind Kiki wel echt een kanjer! Zo snel als zij het politieke gebeuren
onder de knie heeft gekregen, met alle verantwoordelijkheden die ze
als fractievoorzitter er nog bij heeft. Daar heb ik bewondering voor!
Maar eigenlijk zijn alle leden van Lijst 8 kanjers! En natuurlijk mijn
vader, broertje en Chris!
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Dat we in 2012 allemaal gezond mogen blijven!
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een heel goed jaar, waarin er veel kan worden genoten
van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft!

Hoe is de herindeling tot nu toe bevallen?
Het voltallige college is van na de herindeling, dus daar is wat lastig antwoord
op te geven. Wat wij zien is dat er veel energie wordt gestoken in het smeden
van één gemeente. Maar wat wij nog veel belangrijker vinden is dat we,
behalve één gemeente, toch vooral een gemeente zijn met acht kernen.
Kernen die allemaal hun eigen identiteit hebben én moeten behouden. Dat is
waar wij ons sterk voor maken.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Het is onmogelijk hier één naam te noemen. Er zijn gelukkig veel mensen,
lokaal maar ook nationaal, die een goed voorbeeld geven en ons inspireren
hun voorbeeld te volgen. Mensen van wie we de naam kennen, maar ook
onbekenden. Mensen die in alle anonimiteit iets betekenen voor hun
omgeving, vrijwilligers. Mensen die klaarstaan voor anderen zonder dat er om
wordt gevraagd. Kortom kanjers. Eén naam willen we toch expliciet noemen.
De 10-jarige Raoul die in zijn eentje de sponsoring verzorgt voor 20 jaar
“Kinderen helpen Kinderen”. Hij heeft de telefoon gepakt en BoBo’s gebeld met
de vraag of ze wilden helpen. Het resultaat was een geweldig feest. Zo jong, en
zo vastberaden iets doen voor mensen die het minder hebben!
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012? Wat wenst u al onze lezers toe
voor 2012?
Het college wenst de inwoners plezier, geluk, gezondheid en veel energie toe,
zodat we in 2012 gezamenlijk verder kunnen werken aan een veilige, leefbare
en duurzame gemeente De Ronde Venen!

Jonathan van Diemen

Gemeenteraadslid/wethouder in
de gemeenteraad van De Ronde
Venen voor Raadslid voor het CDA
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Mijn eerste jaar in de gemeentepolitiek.
Welke plaats behaalt Nederland op
het EK voetbal?
Daar begin ik pas over na te denken
als het eerste fluitsignaal van het
toernooi klinkt.
Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Goed, aardige mensen daar aan de andere kant van de snelweg.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Meer aandacht voor het gemeentelijk groen. Zo min mogelijk kap
van bomen en een herplantingsplicht voor door de gemeente
gekapte bomen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Stieg Larson. De millenniumtrilogie heeft mij dagen tot laat in de
nacht wakker gehouden. Ik wist niet van ophouden, zo spannend.
Jammer dat er niet meer boeken zullen volgen.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Wereldvrede. Groter kan ik niet bedenken, voor minder wil ik niet
gaan.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een goede gezondheid.

MET DE BESTE WENSEN
Harmen Hoogenhout

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van De Ronde Venen voor
ChristenUnie/S.G.P.
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Dat de gemeenteraad niet voor een
nieuw wapen heeft gekozen.
Welke plaats behaalt Nederland
op het EK voetbal?
De laatste. Het zou ootmoed
bevorderen.
Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Redelijk, maar het is nog wel wennen.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Minder woorden tijdens commissie- en raadsvergaderingen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Voormalig wethouder Ingrid Lambrechts.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een flinke financiële meevaller voor de gemeente De Ronde
Venen.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Vreugde, gezondheid en Gods zegen.

Kiki Hagen

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van De Ronde Venen voor Lijst 8
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Wat mij altijd bijblijft uit 2011 is
natuurlijk mijn beëdiging als raadslid
en ook de sollicitatieprocedure voor
de burgemeester blijft mij bij!
Samen met de andere fractievoorzitters op zoek naar
onze Burgemeester. Een fijne
samenwerking met een goed
resultaat!
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Tweede plaats na verlies van Portugal met 2-1 in de finale.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Langzaam maar zeker zijn we één gemeente geworden.
We kunnen veel van elkaar leren.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Ik zou graag de kunst- en cultuureducatie op scholen willen
behouden.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn vader, omdat hij de liefste man uit de gemeente is en
altijd voor zijn gezin klaarstaat.

Jan Rouwenhorst

Gemeenteraadslid in de raad van
De Ronde Venen voor het CDA

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een extra dag in de week.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een sprankelend jaar, met veel gezondheid en voorspoed,
waarbij grote en kleine dromen uitkomen!

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De geboorte van mijn kleindochter
Rosalyn.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Ik heb geen glazen en bol en helemaal
geen verstand van voetbal. Ik heb me
laten vertellen dat Nederland in een
zware poule zou zitten. We zullen
zien: ik maak me er geen seconde druk om. Maar een opsteker
wil ik wel geven. Bij de loting van 2008 was Nederland ook in
een zogenaamde ‘poule des doods’ terechtgekomen en na twee
partijtjes zaten de heren voetballers al in de volgende ronde.
Dus laten we de zaak niet dramatiseren. De bal is toch (bijna) rond?
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Eigenlijk merk je daar in het gewone leven bijna elke dag helemaal
niets van. Van de vooraf door hoge beroepspolitici veel bejubelde
verbetering en kwaliteitsslag die ons als gebraden duiven in de
mond zouden komen vliegen heb ik nog niets gemerkt. Eerder heeft
het er de schijn van dat er een beerput is open gegaan en er lijken
uit de kast rollen. Ik ga er van uit dat die schijn bedriegt. Schouders
er onder, optimistisch blijven, openheid betrachten en daadkracht
tonen. Kortom, in het nieuwe jaar niet meer klagen, maar dragen en
uitgaan van kracht.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
In de politiek: minder ‘sorry cultuur’ bij beroepsbestuurders, als
die een stevige dialoog uit de weg gaan en arrogant gedrag
vertonen. En ook zie ik graag minder ‘klapvee-gedrag’ bij
volksvertegenwoordigers. Er is echt behoefte aan meer, vroegtijdig
en open overleg.

Sandor Harmens

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van De Ronde Venen voor VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Van rijke gemeente naar arme
gemeente.
Welke plaats behaalt Nederland
op het EK voetbal?
De eerste plaats natuurlijk.
Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Veel heisa, die nu gelukkig voorbij is. Nu weer naar de realiteit.

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mijn vrouw.

Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Aanpassing kruising Pastoor Kannelaan-Enschedeweg (N212).

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een combinatie van ‘bezig zijn’ en daardoor ‘ontspannen’. Lachen en
kunnen relativeren. Ik hoop dat in goede gezondheid samen met
heel veel mensen die mij dierbaar zijn te kunnen blijven doen.

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Iedereen.

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Alle lezers van de Nieuwe Meerbode wens ik een goed 2012 toe met
veel mooie momenten en dat samen met al hun familie, vrienden en
bekenden. Hopelijk kan dat in goede gezondheid en met inspiratie.
En dat iedereen vanuit een kritische en optimistische houding
samen met anderen wil en kan zoeken naar oplossingen voor
de uitdagingen die zich voordoen. Het nieuwe jaar
zal dan een nog beter jaar zijn:
een gelukkig nieuwjaar!

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Oplossen eurocrisis, dan gaat het met ons allen beter.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Gezond leven in een prachtige gemeente.

MET DE BESTE WENSEN
Jobke Vonk-Vedder

Gemeenteraadslid in de gemeenteraad
van De Ronde Venen voor het CDA

Maarten van der Greft

Gemeenteraadslid in De Ronde Venen
voor de VVD
Wat blijft u altijd bij uit 2011?
Het afgelopen jaar was een bewogen
jaar. Op wereldniveau volgden de
ontwikkelingen elkaar in rap tempo op:
van Arabische Lente tot economische
crises. Zelf heb ik als nieuw raadslid in
onze gemeente in één jaar tijd dingen
meegemaakt waar anderen jaren over
doen. Zo zorgde het DHV-rapport
voor veel ophef, met als gevolg het
aftreden van een burgemeester en een
wethouder. Naast het rapport zorgden
ook de bezuinigingen vanuit het Rijk en financieel moeilijke tijden voor
veel onduidelijkheid en onzekerheid in onze gemeente. Onzekerheid
over de eigen portemonnee onder onze inwoners, ondernemers,
instellingen en verenigingen.
Welke plaats behaalt Nederland op het EK voetbal?
Europees kampioen natuurlijk! In een zinderende finale winnen wij in de
laatste minuut van de Duitsers.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
Als raadslid probeer ik zichtbaar te zijn en politiek te bedrijven op
een manier die mensen begrijpen. Helaas zitten er ook partijen in de
gemeenteraad die alleen maar zeggen hoe het niet moet, in plaats
van dat ze zeggen hoe het wel moet. Hiervoor gebruiken ze ook nog
eens veel vergadertijd. De VVD doet hier gelukkig niet aan mee! De
Ronde Venen is een plezierige gemeente om in te wonen. Voor mij is
de gemeentenaam niet meer dan een verzamelnaam voor een aantal
kernen. De feestweek in Abcoude, zomers varen in Vinkeveen, naar de
schaatsbaan in Mijdrecht: elke kern is uniek en samen vormen deze
kernen onze mooie gemeente! Een gemeente moet zijn kernen de
ruimte geven om uniek te zijn en uniek te blijven. Zolang dit geregeld
is, heeft geen één inwoner het meer over de herindeling en zal het onze
inwoners niet uitmaken hoe de verzamelnaam van al onze kernen luidt.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Andere tijden vragen om een andere overheid. Wij zullen als VVD
raadsbreed leiderschap moeten tonen en onze verantwoordelijkheid
moeten nemen. Er moet blijvend bezuinigd worden. Dit betekent:
eerst snijden in eigen vlees, oftewel een gemeente die zich focust op
de taken en verantwoordelijkheden die echt bij haar horen én die
taken goed uitvoert. Daarnaast is het van belang dat wij goed gaan
kijken naar alle subsidies die wij verstrekken. Onze gemeente geeft hier
miljoenen euro’s aan uit, maar je moet je afvragen of dit in bepaalde
gevallen wel een taak is van de gemeente? In economisch zware tijden
gaat eerst de slagroom van de taart voordat we de taart van tafel halen.
Alleen als wij op het overheidsapparaat en de subsidies bezuinigen,
kunnen wij onze inwoners een lage lasten rekenen.
Tenslotte vind ik het als liberaal jammer dat je op zondag in onze
gemeente niet naar een winkel/supermarkt kunt. In alle gemeenten
om ons heen kan dit wel, maar hier ligt dit erg gevoelig. Dit vind ik niet
meer van deze tijd en beperkt de vrijheid van onze ondernemers en
inwoners om hun eigen leven zo in te richten zoals ze dat zelf willen.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Mark Rutte is voor mij de kanjer van 2011, omdat hij vanuit een liberaal
positief mensbeeld politiek bedrijft. Hij ziet kansen in plaats van
bedreigingen en ondanks tegenslagen blijft hij vasthouden aan de
koers die hij voor ogen heeft.

Wat blijft u altijd bij uit 2011?
De economische crisis in Europa, het
faillissement van Midreth met al zijn
lokale gevolgen en het vertrek van een
goed CDA wethouder.
Welke plaats behaalt Nederland op het
EK voetbal?
Als Nederland op 9 juni van Denemarken
wint, dan kunnen ze heel ver komen; een
3e plaats moet haalbaar zijn.
Hoe is de herindeling u tot nu toe bevallen?
De herindeling is mij goed bevallen. Het is jammer dat de gemeente
in zo’n zwaar financieel weer terecht is gekomen, maar daar hebben
alle gemeenten in Nederland last van. Ik heb er alle vertrouwen in
dat we daar als gemeente met niet al teveel kleerscheuren doorheen
zullen komen.
Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Ik hoop dat 2012 politiek gezien een rustig jaar wordt met een
daadkrachtige gemeenteraad. En volgens mij moet dat gaan lukken.
Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
Dat zijn natuurlijk mijn man en kinderen.
Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Naast dat ik hoop dat we in Nederland een beetje meer
verdraagzaamheid zullen hebben, hoop ik voor De Ronde Venen dat
we in 2012 een gemeenteraad hebben die op hoofdlijnen bestuurt en
dat we de zorg voor onze inwoners op peil kunnen houden in onze
gemeente.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Natuurlijk wens ik iedereen veel geluk, voorspoed en
gezondheid toe in 2012.

Dick Kok

Gemeenteraadslid van De Ronde
Venen voor SVAB (samen voor
Abcoude en Baambrugge)
Wat blijft u altijd bij uit 2011:
Het vertrek van de burgemeester en
een wethouder, een gemeentesecretaris en een directielid.
Welke plaats behaalt Nederland
op het EK voetbal?
Ik hoop de 1ste.

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Zelf wil ik graag in De Ronde Venen blijven wonen. Ik wens dan ook dat
wij als gemeente het voor starters makkelijker kunnen maken, zodat
wij de toekomst van onze gemeente hier kunnen houden. Tot slot
heb ik nog een sportieve wens: het zou heel mooi zijn als Argon in de
Topklasse blijft!

Hoe is de herindeling u tot nu toe
bevallen?
Slecht vanwege de bestuurlijke chaos. Abcoude had gehoopt door de herindeling een kwaliteitsslag te maken.

Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Ik wens alle lezers een gezond, gelukkig
en liberaal nieuw jaar toe!

Wie is voor u de grootste kanjer van 2011?
John Melkman(fractiegenoot SVAB) en zijn echtgenote.
Zij fietsten in Israël in de woestijn een zware sponsortocht
ten bate van kinderen van allerlei afkomst, die in het Alynhospitaal verpleegd worden.

Wat zou u graag veranderd of gerealiseerd zien in 2012?
Bestuurlijke rust en beleid met draagvlak onder de bevolking.

Wat is uw grootste/liefste wens voor 2012?
Een gemeenteraad waarin op een deskundige, respectvolle
wijze gediscussieerd wordt.
Wat wenst u al onze lezers toe voor 2012?
Een jaar volop gezondheid waarin al uw wensen in
vervulling gaan.

